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Onderwerp Wijziging begroting 2020 
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Voorstel 
 
Aan het dagelijks bestuur wordt voorgesteld om  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Besluit 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ondertekening 
 
Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van Ferm Werk gehouden op donderdag 
17 december 2020. 
 
 
 
 
 
  
G. Becht      S. Wierenga 
Voorzitter dagelijks bestuur Ferm Werk   Plv. secretaris dagelijks bestuur Ferm Werk
  
 

 
  

 
1. De in dit voorstel beschreven wijziging van de begroting 2020 op te stellen, waarin rekening 

is gehouden met de realisatie tot en met het derde kwartaal van 2020 en de actuele 
prognoses zijn verwerkt. 
 

2. Deze begrotingswijziging ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur. 
 

3. De begrotingswijziging na vaststelling door het algemeen bestuur aan te bieden aan de 
toezichthouder en toe te zenden aan de deelnemende gemeenten. 
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Inleiding 
Voor u ligt een voorstel tot wijziging van de begroting 2020 zoals aangekondigd in de Q3-rapportage. 
  
In 2020 is er sprake geweest van ontwikkelingen in de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk en in 
de gemeenten, die gevolgen hebben voor de begroting van Ferm Werk en voor de bijdragen van de 
gemeenten. Deze ontwikkelingen worden veroorzaakt door de Covid-19 crisis waar Nederland vanaf 
medio maart 2020 mee te maken heeft. De impact van Covid-19 op de begroting 2020 is groot en 
zorgt voor onzekere prognoses. De bijzondere omstandigheden waaronder de TOZO-uitkering leiden 
tot een materiële en voorzienbare overschrijding van de begroting die een afkeurende verklaring op 
het gebied van rechtmatigheid als gevolg kan hebben. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is 
het van belang om deze gevolgen in de begroting van Ferm Werk te verwerken. 
 

Beoogd effect  
Met dit voorstel wordt beoogd om het bestuur te informeren over de realisatie van de begroting 2020 
en de begroting actueel te houden door financiële consequenties van ontwikkelingen hierin te 
verwerken.  
 

Overwegingen  
 

1. De derde kwartaalrapportage van 2020 geeft informatie over een aantal zaken met financiële 
consequenties binnen Ferm Werk; 

2. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de begroting actueel is; 
3. Het vaststellen van een begrotingswijziging is op grond van artikel 23 lid 6 de bevoegdheid 

van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Ferm 
Werk heeft tot taak om die begrotingswijziging op te stellen en ter vaststelling aan te bieden 
aan het algemeen bestuur.  

 

Financiële consequenties 
In het kader van rechtmatigheid wordt de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Ferm 
Werk gewijzigd op basis van de volgende ontwikkelingen: 
 
1.1. Financiële consequenties die voortvloeien uit de derde kwartaalrapportage 2020 

In de derde kwartaalrapportage is aangegeven dat de BUIG-budgetten € 1.130.000 hoger zijn dan 
begroot en dat de WSW-subsidie enorm is verhoogd. Dit resulteert in een overschot van € 3 
miljoen op de grote geldstroom. Bij de uitvoeringskosten Ferm Werk is een tekort zichtbaar van 
€ 1,1 miljoen dat wordt veroorzaakt door een lagere omzet als gevolg van de sluiting van de 
sociale werkvoorziening in de periode half maart tot half mei met een gedeeltelijke opstart in de 
periode hierna. De ontwikkelingen genoemd in de Rapportage Q3 resulteren in een verlaging van 
de gemeentelijke bijdrage voor 2020 met een bedrag van € 1,4 miljoen, maar door een aantal 
effecten die hierna worden toegelicht is de uiteindelijke impact op de gemeentelijke bijdrage € 1,9 
miljoen. 

 
1.2. Lagere lasten en lagere baten door het niet verstrekken van een BBZ-lening ad. € 200.000 

In de rapportage over Q3 is rekening gehouden met hogere lasten en hogere baten in verband 
met het toekennen van een BBZ-lening ad. € 200.000 door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 
Bij nader onderzoek bleek dat er geen grondslag was om het bedrijfskrediet te verstrekken 
waardoor deze niet is meegenomen als financiële consequentie in de actuele begroting.  
 

1.3. Onvoorziene juridische kosten ad.  € 110.000 
Als gevolg van een aantal procedures zijn de juridische kosten € 110.000 hoger dan voorzien. In 
de kwartaalrapportage over Q3 is reeds rekening gehouden met € 50.000 aan hogere lasten.  
 

1.4 Hogere lasten en hogere baten als gevolg van de uitvoeringkosten TOZO ad. € 350.643, - 
Ferm Werk heeft de geprognosticeerde uitvoeringslasten die in het kader van de TOZO zullen 
worden gedaan in kaart gebracht. Op basis van een actueel overzicht van de aantallen besluiten 
is opnieuw een berekening gemaakt van de vergoeding die de gemeenten ontvangen voor het 
dekken van de uitvoeringskosten. Bij de jaarrekening zal naar de gemeenten een definitieve 
afrekening van de bijdrage plaatsvinden in de kleine geldstroom op basis van het definitieve 
aantal besluiten op aanvragen.  
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Wij stellen voor om de begroting en daarmee ook de gemeentelijke bijdragen niet te wijzigen op 
basis van het huidige beeld van de TOZO-uitvoeringskosten aangezien de uitvoeringskosten 
TOZO gebaseerd zijn op een andere verdeelsleutel dan de verdeelsleutel die in de huidige 
begroting is gehanteerd. Daarnaast wordt een groot deel van de uitvoeringskosten nu 
opgevangen binnen de huidig begrote uitvoeringskosten.   
 
Gemeenten ontvangen per besluit op een aanvraag voor levensonderhoud een vaste vergoeding 
van € 450 en per besluit op een aanvraag kapitaal € 800. De verantwoording over de 
uitvoeringskosten geschiedt achteraf aan het Rijk via de jaarrekening via het systeem van de 
Single Information Single Audit (SISA) waarbij het aantal besluiten levensonderhoud en het aantal 
besluiten kapitaalverstrekking als indicator moeten worden ingevuld.  
 
In de onderstaande tabel wordt het aantal besluiten weergegeven en een berekening van de 
vergoeding van de uitvoeringskosten per gemeente.  
 

Tabel 1 (aantallen) 

TOZO Besluiten op aanvragen  

  Montfoort Oudewater Woerden  Bo-Re 

TOZO Levensonderhoud 236 182 956 641 

TOZO Krediet 5 11 46 33 

Totaal 241 193 1.002 674 

 
Tabel 2 (Bedragen X €) 

TOZO vergoeding uitvoeringskosten 

 per besluit Totale vergoeding  Montfoort Oudewater Woerden  Bo-Re 

TOZO Levensonderhoud € 450 € 906.750 € 106.200 € 81.900 € 430.200 € 288.450 

TOZO Krediet € 800 € 76.000 € 4.000 € 8.800 € 36.800 € 26.400 

Totaal   € 982.750 € 110.200 € 90.700 € 467.000 € 314.850 

 
De uitvoeringskosten van de TOZO voor Ferm Werk zijn voor het jaar 2020 geprognosticeerd op 
€ 350.643. Op basis van het aantal besluiten op een aanvraag ontvangen de gemeenten een 
totale vergoeding van € 982.750. Wij attenderen de gemeenten erop dat de afrekening op basis 
van het aantal besluiten kan leiden tot een voordeel in hun jaarrekening en adviseren de 
gemeenten dus ook het voordeel te reserveren voor eventuele kosten die in de toekomst gemaakt 
moeten worden in het kader van steekproefsgewijze controle achteraf, herstelacties in het kader 
van de rechtmatigheid en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de TOZO.  

 
1.5 Hogere baten en lasten als gevolg van de van het rijk te ontvangen TOZO-uitkeringen en de uit te 

keren bedragen TOZO. 
Op basis van de uitkeringen tot en met oktober wordt voor 2020 verwacht een TOZO-uitkering uit 
te keren van € 10.914.000. In de begroting 2020 is het bedrag aan TOZO-uitkeringen en TOZO-
voorschotten nog niet geraamd. In de Rapportage Q3 bedroeg de totale verwachte TOZO-
uitkering 2020 nog € 11,8 miljoen.  
 
De afrekening van de TOZO-uitkering geschiedt bij de jaarrekening middels het invullen van de 
werkelijke bestedingen. In het format ontwikkeld voor de afrekening zijn de volgende indicatoren 
aangegeven die door de gemeenten moeten worden ingevuld. Dit betreffen de bestedingen 
levensonderhoud, de bestedingen kapitaalverstrekking etc. Indien de werkelijke besteding lager is 
dan de ontvangen TOZO-uitkering voorschotten zal een terugbetaling aan het Rijk van het te veel 
ontvangen voorschot moeten geschieden. Bij gemeenten waarvan de werkelijke besteding hoger 
is dan het ontvangen voorschot vindt een nabetaling aan het Rijk plaats.  
 
De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Oudewater en Woerden hebben een 
totaalbedrag ad. € 21.516.636 ontvangen aan voorschotten TOZO-uitkering. De 
geprognosticeerde uitkering door Ferm Werk tot en met december 2020 bedraagt € 10.914.049. In 
de onderstaande tabel zijn de afwijkingen tussen de ontvangen voorschotten en de 
geprognosticeerde TOZO-uitkeringen weergegeven. Wij adviseren de gemeenten om deze 
afwijkingen niet te verwerken als onderdeel van hun jaarrekeningresultaat maar in hun 
jaarrekeningen op te nemen als transitorische post (vooruit-ontvangen uitkering). 
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Tabel 3 (Bedragen x €) 

Bevoorschotting 2020 (tm 5e voorschot) TOZO prognose 2020 Verschil 

Woerden € 8.910.930 5.175.284 € 3.735.646 

Bodegraven-Reeuwijk € 7.389.552 3.684.889 € 3.704.663 

Oudewater € 2.608.077 930.395 € 1.677.682 

Montfoort € 2.608.077 1.123.480 € 1.484.597 

Totaal  € 21.516.636 10.914.049 € 10.602.587 

 
1.6 Hogere baten als gevolg van de vrijval van de bestemmingsreserve ad. € 190.000 

He dagelijks bestuur heeft in de vergadering van 19 november 2020 het besluit genomen om de 
bestemmingsreserve ad. € 190.000 vrij te laten vallen aangezien er geen onderbouwde plannen 
zijn voor de besteding. De reserve is in 2018 gevormd ter afdekking van noodzakelijke 
uitvoeringslasten in 2019 die niet in de begroting 2019 waren voorzien. Aangezien de besteding 
van de reserve toen niet nodig is geweest, de GR niet voorziet in het aanhouden van een 
“risicopotje” en de financiële situatie van de gemeente Montfoort het niet mogelijk maakt om een 
risicopotje te vormen bestaat er geen grondslag om de bestemmingsreserve in stand te houden. 
Met de vrijval van de bestemmingsreserve ontstaat een incidenteel voordeel in de kleine 
geldstroom van het programma basisdienstverlening met als gevolg een lagere bijdrage en dus 
een incidenteel voordeel voor de gemeenten. De vrijval van de bestemmingsreserve in de 
jaarrekening 2020 heeft als gevolg een voordeel voor de gemeenten. Aan de gemeenten wordt 
geadviseerd dit voordeel te reserveren voor de verwachte hogere kosten door de toename van het 
aantal uitkeringen.  
 

1.7 Hogere lasten in verband met onvoorziene uitgaven in verband met Corona ad. € 85.000 
Ferm Werk heeft extra lasten gemaakt om te kunnen voldoen aan de eisen die zijn gesteld door 
het RIVM. Deze uitgaven variëren van het plaatsen van spatschermen op de werkplekken, het 
aanpassen van de vervoersmiddelen, de aanschaf van desinfecterende middelen, handgel tot het 
faciliteren van voorzieningen om het thuiswerken mogelijk te maken. Deze extra lasten bedragen 
€ 85.000 en zijn gedekt uit het budget onvoorzien.  

 
In het kader van de begrotingsrechtmatigheid worden zowel de hogere lasten als de hogere baten in 
de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk geraamd.  
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Wijziging van de begroting 

 
De begroting 2020 wijzigt als gevolg van de bovengenoemde ontwikkelingen als volgt: 
 
Tabel 4 (Bedragen x € 1.000) 

Nr 
Programma Omschrijving (Bedragen x € 
1.000; “+” =voordeel en “- “= nadeel) 

Lasten Baten 

2020 2020 

1 Basisdienstverlening  -10.876 11.066 

 Kleine geldstroom -78 78 

 Kleine geldstroom vrijval bestemmingsreserve   190 

 Grote geldstroom  -10.798 10.798 

2 Aanvullende dienstverlening  103 -103 

 Kleine geldstroom 83 -83 

 Grote geldstroom  20 -20 

 Totaal 10.773 10.963 

 
 
Bovenstaande ontwikkelingen leiden -rekening houdend met de gemeenschappelijke regeling Ferm 
Werk- tot de volgende consequenties voor de gemeentelijke bijdragen: 
 
Tabel 5 

Totaal Ferm Werk Samenvatting totale  gemeentelijke bijdrage 2020-2023 

Bedragen in € x 1.000 Actuele  begroting 
Gewijzigde  

begroting 
Begrotingswijziging  

  2020 2020 2020 

Bijdrage grote geldstroom       

Basisdienstverlening  3.095 50 3.045 

Woerden  2.073 -489 2.562 

Bodegraven- Reeuwijk 449 36 413 

Montfoort 370 302 68 

Oudewater  203 201 2 

Aanvullende dienstverlening  707 687 20 

Woerden  551 523 28 

Bodegraven- Reeuwijk 0 0 0 

Montfoort 85 82 3 

Oudewater  71 82 -11 

Bijdrage kleine geldstroom     0 

Basisdienstverlening  6.594 7.795 -1.201 

Woerden  3.869 4.606 -737 

Bodegraven- Reeuwijk 1.643 1.864 -221 

Montfoort 601 736 -135 

Oudewater  481 589 -108 

Aanvullende dienstverlening  526 443 83 

Woerden  235 254 -19 

Bodegraven- Reeuwijk 190 105 85 

Montfoort 71 47 24 

Oudewater  30 37 -7 

Totale bijdrage gemeenten  10.922 8.975 1.947 

 
 
Tussen de begrotingswijziging op baten en lasten niveau en de wijziging van de gemeentelijke 
bijdrage zit een verschil. Dit verschil wordt veroorzaakt door de vrijval van de bestemmingsreserve die 
nog niet doorberekend is naar de gemeentelijke bijdragen en de overige inkomsten van de GR Ferm 
Werk bijvoorbeeld de inkomsten uit detacheringsbanen.   
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Consequenties voor beleid en uitvoering 
Niet van toepassing.  
 

Procedure 
In oktober 2020 heeft u een memo ontvangen over de procedure voor de begrotingswijziging van de 
GR Ferm Werk. Naar aanleiding daarvan is besloten om de noodzakelijke begrotingswijziging 2020 te 
baseren op de realisatie tot en met het derde kwartaal waardoor een zienswijzeprocedure van de 
raden niet mogelijk was. Om de begrotingswijziging toch op tijd vast te kunnen stellen, is aan de raden 
voorgesteld hiermee in te stemmen en af te zien van het indienen van een zienswijze.  
 
Na vaststelling door het algemeen bestuur wordt de begrotingswijziging ter kennisname toegezonden 
aan de provinciaal toezichthouder.  
 

Communicatie 
Definitieve besluitvorming vindt plaats in de openbare vergadering van het algemeen bestuur. De 
vergadering wordt openbaar aangekondigd en gepubliceerd via intranet en de website van Ferm 
Werk.   
 

Bijlagen 
- Rapportage Q3 2020 Ferm Werk 

 
 
 
 


