
RAADSBESLUIT  

20R.00591  
 

  

  

Onderwerp: Zienswijze op de ontwerp-begroting 2021-2024 van Ferm Werk 

  

 
 

De raad van de gemeente W oerden;  
 
 

gelezen het voorstel d.d. 2 juni 2020 van: 
- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen juncto artikel 23 lid 4 van 
de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk; 

 

b e s l u i t: 
 

1. In te stemmen met de ontwerp-begroting 2021-2024 van Ferm Werk onder de voorwaarde dat in 
Q4 een nieuwe kaderbrief en in Q4 2020/Q1 2021 een begrotingswijziging aan de raad wordt 
toegezonden waarin de effecten van de corona-crisis, een eventueel daarop volgende economische 
crisis alsmede de strategische heroriëntatie zijn verwerkt. 
2. Af te zien van het indienen van een inhoudelijke zienswijze, in afwachting van de nieuwe 
kaderbrief en de begrotingswijziging. 
 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op  

 
 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 
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RAADSVOORSTEL 
20R.00547 
 
 
 
 

  

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  16 juni 
Portefeuillehouder(s): Wethouder Becht 
Portefeuille(s): werk en inkomen 

Contactpersoon:  F. Pleket 
Tel.nr.: 8327 E-mailadres: pleket.f@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
 

zienswijze op de ontwerp-begroting 2021-2024 van Ferm Werk 
 

Samenvatting: 
Het DB van Ferm Werk heeft de ontwerp-begroting 2021-2024 opgesteld. Door de ontwikkelingen 
t.g.v. de corona-crisis en de gemeentelijke strategische heroriëntatie is deze ontwerp-begroting niet 
realistisch. Het is daarom niet zinvol een inhoudelijke zienswijze te formuleren. Ferm Werk zal eind 
dit jaar/begin volgend jaar een nieuwe kaderbrief 2021 en een gewijzigde begroting 2021-2024 
indienen. 
 

 

Gevraagd besluit: 
 
1. In te stemmen met de ontwerp-begroting 2021-2024 van Ferm Werk onder de voorwaarden dat in 
Q4 een nieuwe kaderbrief en in Q4 2020/Q1 2021 een begrotingswijziging aan de raad wordt 
toegezonden  waarin de effecten van de corona-crisis, een eventueel daarop volgende economische 
crisis alsmede de strategische heroriëntatie zoveel als dan mogelijk zijn verwerkt. 
2. Af te zien van het indienen van een inhoudelijke zienswijze, in afwachting van de nieuwe 
kaderbrief en de begrotingswijziging. 

 

Inleiding  

Op 14 mei heeft het Dagelijks Bestuur van Ferm Werk de ontwerp-begroting voor 2021-2024 
opgesteld en daarbij besloten dat in de loop van dit jaar zowel een nieuwe kaderbrief als een 
gewijzigde begroting zullen worden opgesteld. Daarin zullen dan de gevolgen van de coronacrisis en 
de daarop volgende economische crisis worden verwerkt. We verwachten van Ferm Werk dat ook 
de resultaten van de strategische heroriëntatie worden meegenomen.  
 

De aangeboden ontwerp-begroting 2021-2024 wordt nu toch aan de deelnemende gemeenten 
voorgelegd zodat deze kan dienen als basis voor de gemeentebegroting en de gemeenteraden er 
desgewenst hun zienswijze op kunnen geven. De begroting zal op 2 juli door het algemeen bestuur 
van Ferm Werk worden vastgesteld en zal daarna in de gemeentebegrotingen worden verwerkt. 
 

Participatieproces 

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen 

 

De ontwerp-begroting 2021-2024 is besproken in het regionaal ambtelijk overleg en is daarna 
opgesteld door het DB van Ferm Werk.  
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Samenwerking met andere gemeenten 

 

Zowel in het regionaal ambtelijk overleg als in het bestuur van Ferm Werk vindt afstemming tussen 
de vier deelnemende gemeenten plaats. 

Wat willen we bereiken? 

Met het instemmen met de ontwerp-begroting 2021-2024 wordt uitsluitend beoogd dat deze in de 
gemeentebegroting kan worden verwerkt. Met het nog niet uitbrengen van een zienswijze wordt 
beoogd Ferm Werk in de gelegenheid te stellen een nieuwe kaderbrief en een begrotingswijziging op 
te stellen, waarin rekening kan worden gehouden met de gevolgen van de corona-crisis en de 
strategische heroriëntatie.  
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 
We stellen een procedurele zienswijze op de ontwerp-begroting op en brengen deze ter kennis van 
Ferm Werk 
 

Argumenten 

1.1.  Instemmen met de ontwerp-begroting is nodig om een basis te hebben voor het opstellen van 
de gemeentebegroting.  
Zoals uit de aanbiedingsbrief van Ferm Werk d.d. 28 mei 2020 blijkt is de aangeboden ontwerp-
begroting 2021-2024 niet realistisch, omdat deze geen rekening houdt met de consequenties van de 
coronacrisis. Evenmin is nog helder welke consequenties de strategische heroriëntatie zal hebben 
op het takenpakket en de begroting van Ferm Werk. Dit zal pas tegen het eind van het jaar duidelijk 
kunnen zijn. Daarom is er op dit moment geen andere mogelijkheid dan in te stemmen met de 
voorliggende ontwerp-begroting 2021-2024 en deze – na vaststelling door het AB van Ferm Werk– 
te verwerken in de gemeentebegroting, wetende dat er nog een begrotingswijziging komt. 
 
1.2. Het stellen van de voorwaarde van een nieuwe kaderbrief en een begrotingswijziging is nodig 
omdat de omstandigheden sterk wijzigen.  
In de genoemde aanbiedingsbrief d.d. 28 mei schetst Ferm Werk al een deel van de gewijzigde 
omstandigheden: ten gevolge van de coronacrisis stijgt het aantal uitkeringen en daalt de omzet 
(NTW). Tevens wordt forse ondersteuning verleend aan zelfstandige ondernemers op grond van de 
TOZO-regeling. Onduidelijk is nog op welke manier het Rijk deze kostenstijgingen compenseert.  
Daarnaast is er de strategische heroriëntatie, die potentieel grote consequenties voor het 
takenpakket en de begroting van Ferm Werk heeft. Niet alleen financieel, maar ook 
beleidsinhoudelijk. 
Alle genoemde omstandigheden nopen Ferm Werk in een nieuwe kaderbrief de consequenties van 
coronacrisis en strategische heroriëntatie te verwerken en te komen met een nieuwe visie op zijn 
takenpakket en de prioriteiten daarbinnen. Daarop kunnen de gemeenten dan een zienswijze 
indienen, die de basis vormt voor de begrotingswijziging.  
Om de effecten van de strategische heroriëntatie te kunnen verwerken in de begroting van Ferm 
Werk is instemming nodig van andere in deze GR deelnemende gemeenten (waarvan enkele 
overigens een vergelijkbaar traject doorlopen). Wij zullen daarom zoveel mogelijk met hen 
afstemmen om het benodigde draagvlak te verwerven. 
Op deze wijze is gewaarborgd dat er een begroting wordt opgesteld die realistisch is en aansluit op 
de gemeentelijke wensen. 
 
2. Afzien van het indienen van een inhoudelijke zienswijze, omdat de huidige begroting niet 
realistisch is. 
Het is niet zinvol een inhoudelijke zienswijze in te dienen op een ontwerp-begroting die later 
vervangen wordt door een nieuwe kaderbrief en een begrotingswijziging. De realistische begroting, 
die rekening houdt met alle nieuwe omstandigheden t.g.v. coronacrisis en strategische heroriëntatie, 
zal in Q4 van dit of in Q1 van het volgend jaar worden aangeboden. Op de nieuwe kaderbrief en de 
begrotingswijziging zal de raad wel een zinvolle zienswijze kunnen indienen. 
 

Kanttekeningen, risico’s en alternatieven 
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Geen 
 

 

 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

 

 
De begrote bedragen voor 2021 zullen na vaststelling van de begroting door het AB van Ferm Werk 
in de gemeentebegroting worden verwerkt. De aangekondigde begrotingswijziging voor 2021 van 
Ferm Werk zal naar verwachting tot een grote aanpassing leiden. 
 

Communicatie 

-- 

 

Vervolgproces 

 

De besluit van de raad zal ter kennis aan het bestuur van Ferm Werk worden gebracht. Het 
algemeen bestuur van Ferm Werk zal dit, tezamen met de zienswijzen van de andere deelnemende 
gemeenten, betrekken bij het vaststellen van de begroting 2021-2024. 
 
In het laatste kwartaal van 2020 zal Ferm Werk een nieuwe kaderbrief en daarna uiterlijk in Q1 van 
2021 daarop gebaseerd een begrotingswijziging 2021 opstellen. Voor beide documenten zal de raad 
in de gelegenheid zijn een zienswijze te formuleren. 
 
Het is overigens de onontkoombaar dat er ook een begrotingswijziging voor het lopende jaar 2020 
zal moeten worden opgesteld. Hierin worden de financiële gevolgen van de coronacrisis verwerkt. 
De planning hiervan is nog niet bekend, maar ook hierop zal de raad een zienswijze kunnen 
indienen. 
 

Bevoegdheid raad: 
 

Artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen juncto artikel 23 lid 4 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk en de Gemeentewet; 
 

Bijlagen: 

- Raadsbesluit, Corsanummer 20R.00591 

- Aanbiedingsbrief bij de ontwerp-begroting, Corsanummer 20.010982 

- Ontwerp begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 van de GR Ferm Werk, 
Corsanummer 20.010532 
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De indiener: College van burgemeester en wethouders 
 
 
 
Secretaris Burgemeester 

  
M.H. Brander V.J.H. Molkenboer 
 
 
 


