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Uw kenmerk   
Behandeld door Freek de Haas  
Bijlage(n)   
Onderwerp Concept zienswijze Ferm Werk begroting 2021  

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

 

Op 28 mei hebben we de ontwerpbegroting voor 2021 van Ferm Werk ontvangen. 

Graag geven we met dit schrijven een zienswijze op deze begroting. Op hoofdlijnen 

gaan we in op twee punten: de financiële gevolgen van de huidige ontwerpbegroting 

voor onze gemeente en de effecten van de coronacrisis.  

 

Financiële gevolgen 

De nu voorliggende begroting laat een stijging van de gemeentelijke bijdrage voor 

Bodegraven-Reeuwijk zien van ongeveer € 650.000 (ca. 400.000 grote geldstroom, 

ca. 250.000 kleine geldstroom) ten opzichte van de begroting van 2020 van Ferm 

Werk. Ook ten opzichte van de eigen gemeentelijke begroting leidt dit tot een 

overschrijding van € 650.000 in 2021. Dit is een stijging van onze gemeentelijke 

bijdrage van 31%. Deze enorme kostenstijging staat sterk in contrast  met onze 

wens tot daling van de kosten. Uiteraard komt een dergelijke stijging zeer 

ongelegen. 

 

Onze bijdrage is overigens de enige bijdrage die met een dergelijk percentage stijgt. 

De bijdrage van de gemeente Woerden daalt met 4%, de bijdragen van de 

gemeenten Montfoort en Oudewater stijgen met respectievelijk 8% en 21%. 

 

Wij vragen u om voor 1 juli as. een duidelijk gedetailleerd overzicht te verstrekken 

waarom de kosten van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een dermate andere 

beweging laten zien dan de gemeentelijke bijdrages van andere gemeenten en wat 

daarin beïnvloedbaar is. 

 

Dienstverlening en evaluatie 

Zoals eerder vermeld zijn wij van mening dat de dienstverlening zoveel mogelijk 

moet plaatsvinden in de leefwereld van onze inwoners en onze bedrijven in onze 

dorpen. Deze beweging zien wij te weinig terug in de huidige dienstverlening. Onder 

andere om deze reden is begin dit jaar een evaluatie gestart, uitgevoerd door BMC. 

Deze evaluatie is medio juni in concept gereed. Deze evaluatie biedt voor ons een 
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goede basis om onze toekomstige samenwerking vorm te geven. Wij zien 

vooralsnog onvoldoende beweging in de dienstverlening van Ferm Werk in de lokale 

richting die wij als raad wenselijk en kansrijk achten. 

 

Samenwerking 

Ondanks de tegenstem van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is de begroting met 

meerderheid van stemmen aangenomen. Dit betekent dat de gemeenteraad een 

zienswijze mag uitbrengen. Na dit proces van zienswijzen wordt de begroting door 

het Algemeen Bestuur van Ferm Werk voor de zomer vastgesteld. 

 

In het dagelijks bestuur is afgesproken dat in het vierde kwartaal van 2020 een 

bijgestelde kaderbrief en begrotingswijziging worden opgesteld voor 2021. Hierin 

komen de gevolgen van bezuinigingsmaatregelen en de coronacrisis in terug. 

 

Daarom verwachten wij van Ferm Werk dat zij aan de slag gaat om samen met de 

gemeente Bodegraven-Reeuwijk bezuinigingsmaatregelen op te stellen die leiden tot 

een aanzienlijke daling van de gemeentelijke bijdrage van onze gemeente. In ieder 

geval dient de kostenstijging van € 650.000,- geneutraliseerd te worden.  

 

Daarbij verwachten wij dat deze bezuinigingsmaatregelen uiterlijk in september 

2020 gereed zijn, zodat er een gezamenlijk proces ontstaat waarbij de 

gemeenteraad een gewogen besluit kan nemen over de maatregelen bij het 

vaststellen van de gemeentelijke begroting 2021 in oktober 2020. 

 

Coronacrisis 

Zoals u in de begroting constateert zorgt de coronacrisis voor een nieuwe realiteit. 

Deze realiteit wordt ongetwijfeld anders dan dat zij voor de crisis is. We zien al een 

verdubbeling van het aantal aanvragen van de bijstand in maart en april 2020. 

Tegelijkertijd biedt de coronacrisis ook kansen. Wij verwachten dat Ferm Werk 

samen met gemeentelijke team relatiebeheer aan de slag gaat om voor te sorteren 

op de stijging van het aantal inwoners in de bijstand. Daarbij willen we specifiek 

aandacht voor de jongeren die door de coronacrisis werkeloos zijn geworden. Door 

nauw contact op te bouwen en te onderhouden met ons rijk bedrijfsleven. Op deze 

manier willen wij gezamenlijk optrekken om zo veel mogelijk inwoners die door de 

coronacrisis hun baan en inkomen zijn verloren, zo snel mogelijk kunnen 

bemiddelen naar werk. 

Hoogachtend, 

 

De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, 

 

{{Signer1}} 
 


