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Voorstel

Aan het dagelijks bestuur wordt voorgesteld om

Besluit

Het dagelijks bestuur van Ferm Werk 

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van Ferm Werk gehouden op 27 juni 2019.

G. Becht B.F. Drost
voorzitter dagelijks bestuur Ferm Werk secretaris dagelijks bestuur Ferm Werk
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Bijgaande Ferm Werk begroting 2020 – 2023 op te stellen en ter vaststelling aan te bieden aan het 
algemeen bestuur.

Conform het voorstel.
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Aanleiding
Op 4 april 2019 heeft het dagelijks bestuur van Ferm Werk de ontwerpbegroting 2020 met 
meerjarenraming 2021 – 2023 opgesteld. Deze is daarna aangeboden aan de raden van de 
deelnemende gemeenten zodat die hierop hun zienswijzen konden formuleren. 
Hoewel de zienswijzen formeel nog niet door alle raden zijn vastgesteld, zijn deze inhoudelijk wel 
allemaal bekend zodat het dagelijks bestuur de conceptbegroting kan opstellen. 

Zienswijzen
De zienswijzen van de verschillende raden zijn als bijlagen bij dit voorstel gevoegd. Beknopt 
samengevat luiden deze:

Bodegraven-Reeuwijk
Er zijn zorgen over de kostenstijging in de grote geldstroom. Gevraagd wordt om scenario’s voor te 
leggen om deze voor komende jaren binnen de begroting op te vangen. Tevens wordt aandacht 
gevraagd voor een zorgvuldig en realistisch besluitvormingsproces ten aanzien van de samenwerking 
binnen het lokaal sociaal domein bij het project basis arbeidsmarkt.
Montfoort
Gevraagd wordt om de ingezette koerswijziging goed te monitoren en concrete beweging van cliënten 
naar activering en participatie meetbaar te maken. Afstemming met het lokaal sociaal domein is van 
groot belang. Verzocht wordt om de kostenstijging te beteugelen en kosten na 2020 net verder op te 
laten lopen. Verder wordt geadviseerd om jaarlijks een begrotingswijziging op te stellen zodat 
toekomstige begrotingen beter passen bij de actuele cijfers.
Woerden en Oudewater
Gevraagd wordt om rapportages (meer) toe te snijden op doelstellingen. Daarbij vraagt men een 
nadere onderbouwing voor de stelling dat trajecten intensiever zijn en langer duren. Men wil concrete 
stappen zien ten aanzien van de samenwerking met het lokale sociaal domein bij beleid voor cliënten 
met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij wordt twijfel geuit of de ambities ten aanzien van 
garantiebanen en nieuw beschut wel realistisch zijn. Woerden vraagt naar aanleiding van een 
amendement om de discrepantie te duiden tussen de forse stijging van de gemeentelijke bijdrage 
terwijl de cliëntenaantallen minder snel stijgen. Men roept op om deze kostenstijging na 2020 tot 
stilstand te brengen.
 

Voorstel
Voorgesteld wordt om de begroting voor 2020 e.v. in financiële zin ongewijzigd ten opzichte van de 
ontwerpbegroting op te stellen. Wel lijkt het zinnig vanwege de verschillende (technische) vragen 
vanuit de raden om de tabellen waarin per gemeente een overzicht wordt gegeven van de 
gemeentelijke bijdragen te verhelderen. Deze zijn daarom in de voorliggende conceptbegroting 
aangepast.

Argumenten

De zienswijzen bevatten geen elementen die aanleiding geven om de ontwerpbegroting te wijzigen

Vanuit alle raden zijn in het algemeen positieve reacties ontvangen op de aangeboden 
ontwerpbegroting. Verschillende opmerkingen hadden betrekking op de rapportages. Hierover zijn wij 
al langer in gesprek met de gemeenten. De opmerkingen van de raden zullen hierin meegenomen 
worden. Overigens zal definitieve aanpassing van het format pas vanaf volgend jaar kunnen worden 
geïmplementeerd om de vergelijkbaarheid van gegevens gedurende het jaar te behouden. 

De reacties geven evenwel geen aanleiding om de begroting in financiële zin aan te passen. Voor een
beter begrip van de gemeentelijke bijdrage zijn wel de tabellen waarin deze per gemeente zijn 
samengevat verhelderd. 
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Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vraagt om aanvullende duiding 

Gezien de opmerkingen van alle gemeenten over de stijging van de gemeentelijke bijdrage en met 
name de forse discrepantie tussen de begroting voor 2020 de realisatie in 2018, zullen we hierover op 
deze plaats  aanvullende uitleg opnemen. Die uitleg komt vanzelfsprekend ook in de reacties naar de 
raden waarin wordt aangeduid hoe de zienswijzen zijn verwerkt.

Om te beginnen moet erop worden gewezen dat de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen in de 
begrotingen geen grote afwijkingen laat zien. Die afwijking is er wel ten opzichte van de realisatie 
2018. Daarbij kan echter niet genoeg worden benadrukt dat de realisatie over dat jaar uitzonderlijk en 
daardoor niet maatgevend is. Er waren in financieel opzicht ‘meevallers’ in de vorm van hogere 
rijksbijdragen en lagere uitgaven. Voor 2020 zal het plaatsje er beslist anders uitzien zonder dat wij 
daar veel invloed op kunnen uitoefenen. Belangrijkste elementen zijn daarbij:

 De realisatie van garantiebanen en werkplekken nieuw beschut was in 2018 nog ruim onder 
begroting. Deze lagere uitgaven kunnen echter moeilijk als ‘voordeel’ worden geduid. De 
gehoopte inhaalslag hebben we vorig jaar nog niet kunnen afronden, maar is inmiddels wel 
ingezet zodat wij verwachten eind 2019 op het gewenste niveau te zijn. 
De toename van garantiebanen en werkplekken nieuw beschut brengt naast hogere uitgaven 
voor loonkostensubsidies en salarissen ook meer additionele kosten met zich mee zoals 
begeleidingskosten. Daarnaast zijn er kosten voor jobhunters in de arbeidsmarktregio waar 
die voorheen uit subsidies werden bekostigd. 

 De rijksbijdrage voor de Wsw gaat door bezuinigen van het Rijk omlaag terwijl de salarissen 
als gevolg van de Cao stijgen. Dit heeft een aanmerkelijke verhoging van de gemeentelijke 
bijdrage tot gevolg.

 Vermeldenswaard is dat de verwachte afname van het uitkeringsbestand geen vergelijkbare 
reductie van uitkeringslasten met zich meebrengt omdat de uitkeringsprijs stijgt. 

 Een minder prominent maar te vermelden element is het feit dat in 2018 minder is uitgegeven 
dan begroot  voor inkomensondersteuning (bijzondere bijstand en minimabeleid). Dat kan 
slechts als voordeel worden bestempeld voor zover dit het gevolg is van het kleiner worden 
van de groep inwoners met een laag inkomen. Het is daarentegen ook een feit dat met de 
regelingen niet iedereen wordt bereikt die tot de doelgroep behoort. Het beleid van Ferm Werk
en de deelnemende gemeente is erop gericht dat inwoners de weg weten naar en gebruik 
maken van de voor hen bedoelde voorzieningen. Vandaar dat de begroting voor deze posten 
niet is verlaagd.

Schematisch kan het verschil als volgt worden weergegeven:
Verklaring verschil tussen realisatie 2018 en begroting 2020 Ferm Werk

Onderdeel € 
geld-

stroom toelichting

rijksbijdrage BUIG 0 GG blijft ongeveer gelijk in begroting

uitkeringen levensonderhoud -300 GG lagere aantallen maar fors gestegen uitkeringsprijs

loonkostensubsidies garantiebanen 960 GG toename realisatie garantiebanen en nieuw beschut

additionele kosten garantiebanen 150 GG toename additionele kosten voor begeleiding

uitvoeringskosten garantiebanen 220 KG toename uitvoeringskosten accountmanagement

salarislasten nieuw beschut 200 GG toename door hoger aantal medewerkers

uitvoeringskosten nieuw beschut 270 KG meer begeleding door hogere realisatie interne werkplekken

jobhunters actieplan jeugd AMR 70 GG betaald door gemeenten ipv door ESF-subsidies

salarislasten Wsw 650 GG lagere rijksbijdrage (bezuiniging), hogere salarislasten door cao 

uitvoeringskosten Wsw 220 KG meer medewerkers intern i.p.v. in dienst van externe werkgever

Bbz 25 GG in 2018 relatief lage realisatie

bijzondere bijstand en minimabeleid 80 GG in 2018 lagere realisatie dan begroot en wenselijk

Totaal verschil
2.54

5   totaal nadeel voor gemeentelijke bijdrage
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Wij menen hiermee het verschil tussen de realisatie over 2018 en de begroting voor 2020 afdoende te 
hebben verklaard. De effecten pakken natuurlijk niet voor elke gemeente op dezelfde wijze uit. Wij 
zullen daarom de gemeenten afzonderlijk nog voorzien van een berekening van de verschillen. 

Bijlagen
 Conceptbegroting 2020-2023
 Raadsbesluit zienswijze gemeente Woerden op ontwerpbegroting 2020-2023
 Zienswijze gemeente Bodegraven-Reeuwijk op ontwerpbegroting 2020-2023
 Raadsvoorstel zienswijze gemeente Montfoort op ontwerpbegroting 2020-2023
 Raadsbesluit zienswijze gemeente Oudewater op ontwerpbegroting 2020-2023
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