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Jaarverslag 
 

 

 

Inleiding 
 
Het openbaar lichaam Ferm Werk (verder te noemen Ferm Werk) is de gemeenschappelijke regeling 
(GR) van de 4 deelnemende gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater en 
heeft als belang een integrale gemeenschappelijke aanpak te bieden op het terrein van participatie, 
werk en inkomen binnen het sociale domein.  
Het doel van deze gemeenschappelijke aanpak is om de effectiviteit en efficiency van de uitvoering te 
bevorderen, de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren en de uitvoeringskosten te verlagen. 
 
Binnen dit belang en genoemde doelstelling verricht Ferm Werk als basisdienstverlening de uitvoering 
van de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de Participatiewet (PW), de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomens- 
voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit 
bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ 2004).  
Naast de taken van de basisdienstverlening verricht Ferm Werk als aanvullende dienstverlening onder 
andere de uitvoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, minimaregelingen en taken rond 
de huisvesting van vergunninghouders in het kader van de Huisvestingswet. 
 
De uitvoering van de dienstverlening vindt voor een groot deel plaats binnen Ferm Werk N.V., de 
uitvoeringsvennootschap van Ferm Werk. Dit komt tot uitdrukking in de bijdrage basisdienstverlening 
Ferm Werk N.V. als onderdeel van de lasten van de productbegroting van de kleine geldstroom. Voor 
een nadere toelichting op deze post wordt verwezen naar de jaarrekening van Ferm Werk N.V. 
De jaarrekening van Ferm Werk bevat de verantwoording van 2 programma’s: Basisdienstverlening en 
Aanvullende dienstverlening, waarbij WSW en beschut werken, Inkomensregelingen en 
Arbeidsparticipatie de producten vormen van het programma Basisdienstverlening. 
 
In het hierna volgende wordt via de programmaverantwoording en de paragrafen verantwoording 
afgelegd over de realisatie van het bij de begroting 2019 voorgenomen beleid in het jaar 2019. 
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Programmaverantwoording 

 

Programma Basisdienstverlening 
 
Het programma Basisdienstverlening kan worden onderverdeeld in de taakvelden Inkomensregelingen, 
Begeleide participatie en Arbeidsparticipatie. 

Inkomensregelingen 
Doelstellingen van de Inkomensregelingen zijn: 

a. Het juist, volledig en tijdig verstrekken van inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies 
op grond van de Participatiewet en aanverwante regelingen. 

b. Inwoners worden correct behandeld, waarbij hun privacy is geborgd. 
c. Het onterecht of onjuist verstrekken van voorzieningen en fraude wordt effectief bestreden. 

 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
De begroting 2019 had als uitgangspunt dat ten opzichte van de eindstand 2018 het standcijfer van de 
uitkeringen per 31-12-2019 iets gedaald zou zijn. Dit is bij de gemeente Woerden ook daadwerkelijk 
gerealiseerd. Het aantal uitkeringen levensonderhoud is gedaald met bijna  8 %. Bij de andere 
gemeenten is er sprake van een lichte stijging van het standcijfer.  
 
 Ontwikkeling van het standcijfer in 2019 
 

Verslagjaar 2019   stand   stand      

Aantal uitkeringen levensonderhoud  1-1-2019 31-12-2019 Af/toename  percentage  

 Gemeente Woerden  585 540 -45 -7,7% 

 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk  282 292 10 3,5% 

 Gemeente Montfoort  102 104 2 2,0% 

 Gemeente Oudewater  76 79 3 3,9% 

 Totaal Ferm Werk  1.045 1.015 -30 -2,9% 

 
De doelstellingen m.b.t. het correct en tijdig afhandelen van aanvragen en onderzoeken zijn in 2019 
nagenoeg volledig behaald. 98% van de aanvragen wordt binnen de wettelijke termijn afgehandeld.  
Daarnaast zijn bezwaren afgenomen en van de 66 bezwaren die ingediend zijn, waren er 94% 
ongegrond.  
Uit de controle van de rechtmatigheid 2019 zijn geen financiële fouten geconstateerd.  

 
De verscherpte eisen die de nieuwe verordening AVG aan de privacy van onze cliënten stelt zijn door 
Ferm werk in 2019 verder verfijnd en op een goede manier in haar werkprocessen verwerkt. We doen 
meer aan bewustwording door de CISO te betrekken bij de werkoverleggen. 
 
Wat heeft het gekost? 
 

Verslagjaar 2019 realisatie begroting  gewijzigde verschil 

bedragen x 1.000 en in €  2019 2019 begroting 2019   

Inkomensregelingen 
    kosten grote geldstroom 16.230 18.103 18.103 -1.873 

kosten kleine geldstroom 2.187 2.830 2.777 -590 

totale kosten 18.417 20.933 20.880 -2.463 
 
Een toelichting op deze cijfers staat bij de paragraaf Toelichting op Programma Basisdienstverlening. 
 

Begeleide participatie 
Het product begeleide participatie bestaat in 2019 uit de WSW en beschut werken en bestaat uit het 
bieden van zo regulier mogelijk werk voor mensen met een Wsw-indicatie of een indicatie voor beschut 
werken. Vanaf 2015 is er geen nieuwe instroom in de Wsw meer mogelijk. Voor de Wsw geldt dat werk 



 

6 

in de beschutte omgeving van het eigen bedrijf (“intern”) alleen aan de orde is als “extern” werken 
(onder aangepaste omstandigheden) bij een reguliere werkgever niet mogelijk is. 
 
Doelstellingen van begeleide participatie: 

a. Zorgen voor een infrastructuur waarin niet alleen beschikbaarheid van werk uitgangspunt is, 
maar ook de ontwikkeling van mensen centraal staat. 

b. Het bieden van zo regulier mogelijk werk voor Wsw-geïndiceerden en het bieden van werk in 
een veilige werkomgeving voor mensen men een indicatie Beschut werken. 

c. Door het afnemende bestand (3 Wsw medewerkers er uit- 1 nieuw beschut medewerker er in) 
en de groeiende noodzaak en behoefte aan de inzet van instrumenten om betaald werk bij 
reguliere werkgevers te organiseren, worden werkgeverscontacten en bestaande werksoorten 
(individuele en groepsdetacheringen) tevens ingezet voor detacheringsbanen. 

d. Het plaatsen en duurzaam begeleiden van mensen met een doelgroepverklaring. 
 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
 

De ontwikkeling van mensen staat altijd voorop en is de basis. Wij hebben door functiecreatie en 
jobcarving te realiseren bij werkgevers ervoor gezorgd dat meer mensen extern kunnen gaan werken. 
Als extra impuls zijn de accountmanagers van Ferm Werk hiervoor opgeleid. Daarnaast zijn de 
investeringen in en ontwikkeling van de Werk – Leerlijnen Zorg, Logistiek en Catering uitstekende 
voorbeelden van de stappen die Ferm Werk zet zijn medewerkers optimaal te kunnen voorbereiden op 
werken bij een externe werkgever. De uitbreiding van capaciteit van jobcoaching en 
accountmanagement ten behoeve van individuele detacheringen en garantiebanen heeft ruimte 
gegeven om nog meer te focussen op  ontwikkeling van mensen. Tevens heeft een centrum van Test 
en Training een enorme kwalitatieve impuls gekregen, waardoor het op een nog effectiever wijze 
vormgeeft aan de ontwikkeling van alle medewerkers van Ferm Werk binnen Begeleide Participatie. 
 
Voor alle WSW-geïndiceerden wordt continue gekeken of zij op een veilige plek kunnen werken. De 
focus ligt in eerste instantie op het realiseren van een externe beschutte werkplek. In 2019 is dit bij 
77,91% gelukt. Het aantal fte is gedaald t.o.v. 2018 met 16,72 fte.  
 
In de begroting is uitgegaan van 18 fte beschut werken, maar in de praktijk konden er 10 fte worden 
gerealiseerd. Deze bestaan uit 16 mensen die aan het werk zijn gegaan. 
 
Wat heeft het gekost? 
 

Verslagjaar 2019 realisatie begroting  gewijzigde verschil 

bedragen x 1.000 en in €  2019 2019 begroting 2019   

Begeleide participatie 
    kosten grote geldstroom 8.567 7.924 7.924 643 

kosten kleine geldstroom 70 -61 218 -148 

totale kosten 8.637 7.863 8.142 495 
 
Een toelichting op deze cijfers staat bij de paragraaf Toelichting op Programma Basisdienstverlening. 
 

Arbeidsparticipatie 
Doelstellingen: 

a. Aan iedere uitkeringsgerechtigde wordt een traject aangeboden. 
b. Trajecten zijn optimaal afgestemd op de persoon; er wordt waar mogelijk binnen wettelijke 

voorschriften rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden (maatwerk). 
c. Trajecten zijn gericht op arbeidsinschakeling; gericht op uitstroom naar betaald werk, maar 

waar dit (nog) niet mogelijk is, gericht op het bevorderen van participatie (naar vermogen). 
d. Voor specialistische trajecten onder andere gericht op zorg en welzijn wordt actief 

doorverwezen naar de hiervoor geëigende partijen. 
  

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
1391 individuele cliënten hebben een traject aangeboden gekregen. Deze trajecten zijn verdeeld onder 
trajecten naar werk, participatie of indicatie baanafspraak.  Door middel van een plan van aanpak per 
persoon is een doelstelling bepaald. Er wordt continue gezocht naar het maximaal haalbare doel. De 
Werk-Leerlijnen die dit jaar zijn ingevoerd zijn gericht op een eerste activatie, daarna participatie en 
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vervolgens economische participatie. Daarnaast is er een intense samenwerking met het 
maatschappelijk middenveld zoals Ferm Wijzer.  
 
 
 
Voor 2019 was de inzet om 20% van het bestand op 1 januari 2019 uit te laten stromen naar werk. 
Gemiddeld genomen kwam de uitstroom naar werk uit op 13,92%. 
 

Verslagjaar 2019    uitstroom % t.o.v. uitstroom % t.o.v. 

 Uitstroomcijfers    totaal beginstand naar werk beginstand 

 Gemeente Woerden  
 

176 32,53% 74 13,68% 

 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk  90 31,03% 40 13,79% 

 Gemeente Montfoort  
 

31 30,39% 18 17,48% 

 Gemeente Oudewater  
 

19 23,45% 9 11,11% 

 Totaal Ferm Werk  
 

316 31,19% 141 13,92% 
 
De ontwikkeling van het aantal garantiebanen is in het 2

e
 halfjaar van 2019 in een versnelling 

gekomen. In de begroting zijn we uitgegaan van 86 fte garantiebanen. Uiteindelijk zijn er gemiddeld 
over 2019 87 fte garantiebanen gerealiseerd die via een loonkostensubsidie aan het werk zijn gegaan. 
Daarnaast zijn er nog 15 personen aan het werk gegaan die wel een indicatie garantiebaan hadden, 
maar een loonwaarde van 100%. Ferm Werk heeft vergeleken met andere organisaties veel 
garantiebanen met daarnaast ook een gemiddelde hoge loonwaarde.  
 
Wat heeft het gekost? 
 

Verslagjaar 2019 realisatie begroting  gewijzigde verschil 

bedragen x 1.000 en in €  2.019 2.019 begroting 2019   

Arbeidsparticipatie 
    kosten grote geldstroom 1.121 1.602 1.602 -481 

kosten kleine geldstroom 2.529 2.521 2.521 8 

totale kosten 3.650 4.123 4.123 -473 
 
Een toelichting op deze cijfers staat bij de paragraaf Toelichting op Programma Basisdienstverlening. 

 

Programma Aanvullende dienstverlening 
Het programma aanvullende dienstverlening kan worden onderverdeeld in de taakvelden: 
Inkomensregelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie, maatwerkdienstverlening 18+ en 
wonen en bouwen. 
 
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
Inkomensregelingen 
Ferm Werk voert voor de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater de declaratieregeling en de 
regeling Tegemoetkoming meerkosten zorg uit. Voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk worden 
werkzaamheden verricht voor het Ondersteuningsfonds.  
 
Begeleide participatie 
Vanuit de oude regeling WIW is er nog 1 medewerker bij Ferm Werk in dienst. Deze medewerker wordt 
extern gedetacheerd. Er worden kosten gemaakt voor een loonkostensubsidie en begeleiding. 
 
Arbeidsparticipatie 
Ferm Werk heeft voor 37 cliënten de begeleiding voor de participatieverklaring uitgevoerd. Voor 
Bodegraven-Reeuwijk is het project versneld burgerschap geestart.  Hiervoor hebben het LOC en de 
consulenten werkzaamheden verricht. 
 
Maatwerk dienstverlening 18+ 
Voor de gemeenten Montfoort en Bodegraven-Reeuwijk regelt Ferm Werk de uitvoering van de 
schuldhulpverlening. Deze wordt uitbesteed aan de Plangroep. 
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Wonen en bouwen 
Vanuit de afdeling beleid wordt voor alle gemeenten een bijdrage aan het beleid rond de huisvesting 
van vergunninghouders en het realiseren van de taakstelling geleverd.  
 
Wat heeft het gekost? 
 
Aanvullende 
dienstverlening 

    Verslagjaar 2019 realisatie begroting  gewijzigde verschil 

bedragen x 1.000 en in €  2019 2019 begroting 2019   

kosten grote geldstroom 690 136 136 554 

kosten kleine geldstroom 460 321 321 139 

totale kosten 1.150 457 457 693 

Een toelichting op deze cijfers staat bij de paragraaf Toelichting op Programma aanvullende 
dienstverlening. 

 

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 
 
Bij Ferm Werk is er in 2019  geen sprake van algemene dekkingsmiddelen.  In 2019 was 100 K voor 
onvoorziene lasten begroot; dit bedrag is niet aangewend. 
 

Kosten van overhead 
 
Kosten van Overhead  

    Verslagjaar 2019 realisatie begroting  gewijzigde verschil 

bedragen x 1.000 en in €  2019 2019 begroting 2019   

overhead basisdienstverlening 1.028 793 793 235 

overhead aanvullende dienstverlening 48 0 0 48 

totale kosten 1.075 793 793 282 

 

Bedrag heffing VPB 
Ferm Werk stelt zich op het standpunt dat Openbaar lichaam Ferm Werk niet vennootschapsbelasting 
plichtig is, omdat er geen winstoogmerk is. Er is sprake van een situatie van structurele verliezen. 
De belastingdienst heeft bevestigd dat  zolang deze situatie van structurele verliezen  voortduurt er 
geen aangifte vennootschapsbelasting wordt uitgereikt. Indien deze situatie wijzigt moet Ferm Werk 
zelf verzoeken om de uitreiking van een aangifte vennootschapsbelasting. 
 

Paragrafen 
 
De volgende paragrafen zijn niet van toepassing bij Ferm Werk en daarom niet opgenomen in het 
jaarverslag: lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen en grondbeleid. 

 

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover GR Ferm Werk beschikt 
om niet begrote kosten te dekken. Het eigen vermogen ultimo 2019 bedraagt € 74.603.  
Gegeven de afspraken die in de gemeenschappelijke regeling (GR) zijn gemaakt met betrekking tot 
een eventueel nadelig saldo, is de weerstandscapaciteit van Ferm Werk optimaal.  
 
In de in 2017 gewijzigde GR luiden deze afspraken als volgt: 

1. Batige en nadelige saldi ten opzichte van de begroting zoals blijkt uit de jaarrekening worden 
met de deelnemers verrekend op de wijze waarop deze kosten in rekening zijn gebracht 
(conform artikel 24). 

2. Het algemeen bestuur kan op voorstel van het dagelijks bestuur afwijken van het bepaalde in 
het 1

ste
 lid en besluiten om een batig saldo op de uitvoeringskosten tot een maximum van 10% 

van de daarvoor begrote kosten toe te voegen aan de egalisatiereserve van het openbaar 
lichaam Ferm Werk dan wel een nadelig saldo hieraan te onttrekken. 
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Inventarisatie van de risico’s 

We onderscheiden hierbij risico’s van aanmerkelijke materiële waarde die niet kunnen worden 
voorzien. Risico’s die wel kunnen worden voorzien, zijn in een voorziening opgenomen op de balans. 
 
In de eerste plaats is het aantal uitkeringsgerechtigden dat onvoorzien is, indien hoger dan begroot, 
een financieel risico. Per uitkeringsgerechtigde gaat het om een gemiddeld bedrag per jaar van 
ongeveer 13.900 euro.  
Zowel landelijke als mondiale economische ontwikkelingen zijn van invloed op het werkelijke aantal 
uitkeringsgerechtigden. Niet goed is te voorspellen welke impact die hebben op het aantal 
uitkeringsgerechtigden in het werkgebied van Ferm Werk. Voorts zijn ook ontwikkelingen als de 
mondiale vluchtelingenstroom van invloed op het aantal uitkeringsgerechtigden. 
Voor Ferm Werk is het financiële risico nihil, omdat in de gemeenschappelijke regeling is opgenomen 
dat de gemeenten die deelnemen in Ferm Werk alle kosten dragen. Toch worden deze risico’s 
periodiek gevolgd en gerapporteerd aan directie, bestuur en Raad van Commissarissen. 
 
Een tweede risico dat onderkend wordt is het verstrekken van uitkeringen of delen van uitkeringen aan 
niet rechthebbenden, de zogeheten financiële onrechtmatigheid. Hiervoor is een AO/IC ingericht die 
deze risico’s voorkomt dan wel verkleint.  
Gemiddeld zo’n 56% van de inwoners van de vier in Ferm Werk deelnemende gemeenten die een 
beroep doet op een uitkering, wordt geen uitkering verstrekt omdat het recht ontbreekt. In dit zogeheten 
poorteffect, dat maandelijks wordt gemeten, zit een strenge selectie als het gaat om het voorkomen van 
het risico op onrechtmatigheid. Verstrekkingen van uitkeringen worden voorts getoetst. Daarnaast vindt 
er periodieke controle plaats volgens een vastgesteld Intern Controle protocol. Bevindingen worden 
met de uitvoering gedeeld en werkwijzen worden hierop zo nodig aangepast. Vermoedens van 
onrechtmatigheid kunnen voorts met handhaving door Ferm Werk of in opdracht van Ferm Werk door 
de sociale recherche worden uitgezocht en opgelost. De werking van de AO/IC is hiermee adequaat in 
het verminderen van het genoemde risico.  
 
Indien wel onrechtmatigheid blijft bestaan, zonder dat Ferm Werk dit heeft herkend, geldt evenzeer het 
bepaalde in de gemeenschappelijke regeling dat de in Ferm Werk deelnemende gemeenten de kosten 
dragen van de uitkeringslasten. Een financieel risico voor Ferm Werk is hiermee nihil.  
Het onderkennen, herstellen en reageren op risico’s in de bedrijfsvoering van Ferm Werk is vast 
onderdeel van periodieke monitoring en verantwoording aan directie, bestuur en Raad van 
Commissarissen van Ferm Werk. 
 
Kengetallen 
Onderstaand een overzicht met de kengetallen. 
 

Verslagjaar 2019 verloop van de kengetallen   

Kengetallen: 
verslag 

2018 
begroting 

2019 
verslag     

2019 

netto schuldquote 5,41% 5,0% 5,87% 

netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte 
leningen -0,81% 0,5% 

-0,21% 

solvabiliteitsrisico 3,01% 1,2% 2,96% 

structurele exploitatieruimte 0,14% 0,00% 0,00% 

 
 
De netto schuldquote geeft inzicht in de hoogte van de schuldenlast ten opzichte van de eigen 
middelen.  De gecorrigeerde netto schuldquote houdt ook nog rekening met de doorgeleende gelden 
aan deelnemingen of verbonden partijen. 
De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen uitgedrukt als percentage van het balanstotaal. De 
solvabiliteit is laag te noemen. Dit is het gevolg van de keuze van het bestuur van Ferm Werk om geen 
resultaten toe te voegen aan het eigen vermogen.  
 
Gegeven de afspraken die in de  gemeenschappelijke regeling zijn gemaakt met betrekking tot een 
batig of nadelig saldo (art. 26 lid 1)  is de financiële situatie gezond te noemen. 
 
 

Paragraaf financiering 
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Kredietrisico 
Conform de wet Fido dienen uitzettingen uit hoofde van de treasury-taak te worden verricht conform de 
bepalingen van het verplicht schatkistbankieren bij het ministerie van Financiën. Het kredietrisico dat 
hiermee samenhangt, is gelijk aan het risico op de Nederlandse staat. 
 
Kredietverlening uit hoofde van publieke taak 
Ferm Werk heeft een lening verstrekt aan Ferm Werk N.V.  
De lening is op 6 december 2017 verstrekt met een looptijd van 10 jaar, daarom eindigend op 6 
december 2027. De over de lening verschuldigde rente bedraagt 1,13%. De rentebate bedraagt in het 
boekjaar € 22.600.Gedurende de looptijd is de lening aflossingsvrij. Geldnemer is te allen tijde bevoegd 
om tussentijds boetevrij af te lossen. 
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Kasgeldlimiet en renterisiconorm 
De realisatie van de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van en van het 
kasgeldbeheer is conform de begroting gelopen.  
Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de 
jaarbegroting aangehouden. De omvang van de kasgeldlimiet is voor gemeenschappelijke regelingen 
vastgesteld op 8,2% van de jaarbegroting. 
 

Boekjaar 2019  tabel kasgeldlimiet en renterisiconorm     

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Begroot werkelijk verschil analyse 

Omvang kasgeldlimiet 
    in procenten van de grondslag 8,20% 8,20% 0 

 in een bedrag 2828 2828 
  

     
Omvang vlottende korte schuld 4252 6173 1921 

hogere 
bevoorschotting  

opgenomen gelden korter dan 1 jaar 
   

o.b.v. de begroting 

schuld in rekening-courant 
 

  
 

aan de gemeente 

gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar 
   

terwijl de lasten in 
2019 

overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld 
   

lager uitvallen 

     vlottende middelen 4088 5988 1900 hogere schuld aan 

contante in kas 
 

  
 

gemeenten a.g.v.  

tegoeden in rekening -courant 
   

gunstige ontwikkeling 

overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar 
 

  
 

van de lasten 

     Toets kasgeldlimiet 
    Totaal netto-vlottende schuld (2-3) 164 185 21 

 Toegestane kasgeldlimiet 2828 2828 
  ruimte(+) c.q. overschrijding (-) 2664 2643 -21 

 

     Basisgegevens renterisiconorm 
    renteherzieningen op leningen o/g 0 0 0 

 betaalde aflossingen 0 0 0 
 

     rente risico (1+2) 0 0 
  Begrotingstotaal 2019 34493 34493 
  het bij min. Regeling vastgestelde % 20% 20% 
  renterisiconorm 6899 6899 0 

 

     Toets renterisiconorm 
    ruimte (+) c.q. overschrijding (-) 6899 6899 0 

  
 
 
 
 
Renterisico  
De renterisiconorm houdt in dat de leningen waarvoor in dat jaar het rentepercentage wordt herzien of 
opnieuw afgesloten niet méér mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. 
Renteherziening of een nieuwe lening o/g is niet van toepassing geweest  in 2019. 

 
Per 6 december 2017 is een lening opgenomen van € 2.000.000, met een looptijd van 10 jaar, tegen 
een jaarlijkse rente van 1,13%. In 2019 zijn er geen leningen opgenomen. 
De totale rentelast met betrekking tot de BNG lening bedraagt in het boekjaar € 22.600. 
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Paragraaf bedrijfsvoering 
 
Na een aantal jaren waarin een groter aantal inwoners afhankelijk werd van een uitkering, is die 
ontwikkeling in 2017 gekanteld. De daling heeft zich in 2019 voortgezet. In 2016 steeg het aantal 
inwoners dat aangewezen is op een uitkering met gemiddeld 16%! De daling die wij in 2019 ten 
opzichte van onze verwachting (begroting) konden noteren is ruim 3%. Deze daling is overigens iets 
lager dan landelijk, waar de daling gemiddeld 4% was.  
 
De daling van het bestand was gunstig voor de gemeentelijke bijdrage in Ferm Werk. Die is aanzienlijk 
lager geworden dan op begrotingsbasis werd verwacht. Gemeenten dragen over 2019 ruim 2.2 miljoen 
minder bij dan was begroot. De lagere gemeentelijke bijdrage dan begroot, hangt samen met tal van 
zaken zoals het vroege moment van begroten door Ferm Werk en het later bijstellen van Rijksbijdragen 
in de activiteiten van Ferm Werk. Verder is de hogere omzet dan begroot, dus een hogere dekking van 
de uitvoeringskosten, een element bij de betere financiële prestaties. .  
 
Wel is er over 2019 de gerealiseerde uitstroom naar werk een paar procentpunt lager. Analyse leert dat 
oorzaken grofweg in twee richtingen gevonden worden. In de eerste plaats vraagt de instroom vanuit 
de voorgaande jaren maar ook de instroom in 2019, een hogere inspanning om mensen toe te leiden 
naar werk. Deze trajecten duren langer waardoor uitstroom naar werk pas later plaatsvindt.  
Daarnaast is het zo dat de arbeidsmarkt in hoog tempo is verandert. In een aantal sectoren waar Ferm 
Werk van oorsprong de nodige uitstroom kan leveren (bouw, zorg, schoonmaak/facilitair) is weliswaar 
sprake van een tekort aan personeel, maar tegelijkertijd worden er hogere eisen gesteld aan 
personeel. Ferm Werk heeft te maken met een doelgroep die juist deze hogere eisen minder goed 
aankan. De verbeterde arbeidsmarkt levert daarmee voor de mensen die afhankelijk zijn van Ferm 
Werk niet de kansen op die men er op het eerste oog van verwacht.  
 
De inzet op de zogeheten garantiebanen is op stoom gekomen. De eerste periode van uitvoering, 
kende wat aanloopproblemen. Na een aantal interventies en verbetering van werkafspraken en –
methoden, bleek Ferm Werk in staat om een zodanige inhaalslag te maken dat de doelstellingen zoals 
opgenomen in de begroting kon worden gehaald. Dat is van groot belang, gezien de kwetsbaarheid 
van de doelgroep waar we het hierbij over hebben. Wat daarbij niet onvermeld mag blijven is dat de 
duurzaamheid van de uitstroom bij Ferm Werk fors hoger ligt dan landelijk. Dat betekent dat mensen 
die uitstromen naar een garantiebaan, die baan ook meestal houden. Verder is van belang te 
vermelden dat Ferm Werk meer loonkostensubsidies verstrekt, maar dat de bedragen daarvoor lager 
liggen. Dat betekent dat de matches goed zijn. Er is namelijk minder subsidie nodig per werkplek om 
het productieverlies te compenseren. En in aantal presteert Ferm Werk daarbij goed.  
 
Zoals bekend, heeft Ferm Werk ook een instrument dat detacheringsbanen heet. Vanwege het snelle 
herstel van de arbeidsmarkt in 2017 en het doorzetten van dat herstel in 2018 en 2019, is gebleken dat 
het instrument minder dan verwacht kon worden ingezet. De detacheringsbaan was bedoeld voor 
werknemers en werkgevers die een vast dienstverband met elkaar nog niet aandurfden. De 
detachering, waarbij Ferm Werk jobcoaching in zet én waarbij Ferm Werk optreedt als werkgever, kon 
in een dergelijke situatie als tussenstap dienen. Nu de arbeidsmarkt zoveel vraag kent, blijkt dat 
werkgevers minder aarzeling hebben om medewerkers in dienst te nemen die passen bij het 
wensenpakket. Voor de inwoners in de zogeheten categorie 1, waarvoor de detacheringsbaan vooral 
succesvol zou moeten zijn, blijkt dat die veelal zonder deze tussenfase uitstromen.  
 

Overzicht renteresultaat 2019 Realisatie  Begroting  

bedragen in € 2019 2019 

Rente spaarrekeningen                      0               -    

Rente lening u/g Ferm Werk N.V.              22.600        43.000  

 
             22.600        43.000  

   Rente leningen o/g              22.600        43.000  

Overige rentelasten                 7  

 
                     0               -7  
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Een andere ontwikkeling die verder vorm heeft gekregen in 2019 en die vooral de komende jaren 
verder inhoud krijgt is om er voor te zorgen dat er voor de onderkant van de arbeidsmarkt een meer 
sluitend construct kan worden ontwikkeld, in samenwerking met onder meer zorgaanbieders. 
Aanleiding hiervoor is dat het werkaanbod voor de meest kwetsbare groep, versnipperd is 
georganiseerd. Ferm Werk neemt het initiatief in het oplossen daarvan. Juist het opnieuw ontwerpen 
van een sluitende aanpak voor mensen die laaggeschoold werk doen is van groot belang. Hiervoor 
hebben we samenwerking gezocht met tal van zorgaanbieders. 
 

Paragraaf verbonden partijen 
 
GR Ferm Werk is enig aandeelhouder van Ferm Werk N.V., eveneens gevestigd aan de 
Carrosserieweg 1 te Woerden. Ferm Werk N.V. is in de gemeenschappelijke regeling aangewezen als 
uitvoeringsvennootschap van Openbaar lichaam Ferm Werk. 
 
Ferm Werk N.V. was in 2019 in een groep verbonden met de volgende juridische entiteiten (die 
eenzelfde doel nastreven): 

 Stichting Facilitaire Dienstverlening (SFD), gevestigd te Woerden. De activiteiten van SFD 
bestaan uitsluitend uit het detacheren van menskracht bij Ferm Werk N.V. 

 Stichting De Wissel, gevestigd te Woerden. Deze stichting is werkgever voor gesubsidieerde 
arbeid (anders dan in het kader van de Wsw) ten behoeve van de deelnemende gemeenten. 

 
De voornaamste activiteiten van Ferm Werk N.V. en haar groepsmaatschappijen zijn gericht op het 
bieden van aangepast werk aan degenen die in dienst zijn van Openbaar lichaam Ferm Werk of 
werkzaam zijn in het kader van de uitvoering van andere regelingen. 
 
Het eigen vermogen (groepsvermogen) van Ferm Werk N.V. bedraagt € 5.842 (ongewijzigd ten 
opzichte van 2018). 
De omvang van het vreemd vermogen was € 2.918.030 per ultimo 2018. De omvang van het vreemd 
vermogen bedraagt ultimo 2019 € 3.034.513. Dit bedrag is inclusief een langlopende lening van GR 
Ferm Werk van € 2.000.000. 
 
 
Inventarisatie van onvoorziene risico’s van aanmerkelijke materiële waarde die niet kunnen 
worden voorzien 
Bij de verbonden partijen zijn geen risico’s van aanzienlijke materiele waarde geïnventariseerd voor de 
financiële positie van de GR Ferm Werk. 
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Jaarrekening 
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Balans per 31 december 2019 (na bestemming resultaat) 
 
 

ACTIVA 31-dec   31-dec 

  2019   2018 

Vasta activa €   € 

        

Financiële vaste activa       

Kapitaalverstrekking aan deelneming                5.842                  5.842  

Lening aan deelneming          2.000.000            2.000.000  

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd   van 
één jaar of langer 

           444.260  
  

          418.740  

        

Totaal vaste activa          2.450.102            2.424.582  

        

        

        

Vlottende activa       

Uitzettingen met een rente typische looptijd      

Korter dan één jaar       

Vorderingen op openbare lichamen                9.928                       -    

Uitzettingen in 's rijks schatkist met een rente typische 
looptijd korter dan één jaar          5.162.101            5.374.506  
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële 
instellingen                     -        

Overige vorderingen            561.168              715.812  

        

           5.733.197            6.090.317  

        

Liquide middelen            233.675              252.369  

        

Overlopende activa              20.720                21.034  

        

Totaal vlottende activa          5.987.592            6.363.720  

        

        

Totaal generaal 
       

8.437.694    

      
8.788.302  
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PASSIVA 

 

 
31-dec 

 
31-dec 

 
2019 

 
2018 

Vaste passiva € 
 

€ 

Eigen vermogen 
   Algemene reserve              74.603  

 
            74.603  

bestemmingsreserve 2019            190.000  
 

          190.000  

Gerealiseerd resultaat                     -    
 

                   -    

totaal eigen vermogen            264.603  
 

          264.603  

    Voorzieningen 
   Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en 

risico's                     -    
 

                   -    

    Vaste schulden met een rente typische         
looptijd van één jaar of langer 

   onderhandse leningen binnenlandse banken en ov. 
Financiële instellingen         2.000.000            2.000.000  

 
      

Totaal vaste passiva        2.264.603          2.264.603  

Vlottende passiva       

Netto-vlottende schulden met een rente typische 
looptijd korter dan één jaar       

Rc Ferm Werk nv            805.801              508.906  

Schulden aan openbare lichamen         4.407.934            5.221.030  

Overige schulden            957.674              789.812  

 
        6.171.409            6.519.749  

Overlopende passiva       

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn 
opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot 
betaling komen, m.u.v. jaarlijks terugkerende 
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van 
vergelijkbaar volume 

               1.682  

  

              3.951  

  

  

  

  

Totaal vlottende passiva        6.173.092          6.523.699  

 
      

Totaal generaal        8.437.694          8.788.302  

    Bedrag aan gerantstellingen   
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Overzicht van baten en lasten over 2019 
 
 

    2019 realisatie 2019 begroting 2019 begroting 2019 

      na wijziging 

Baten 
   Programma basisdienstverlening 31.731 33.812 34.036 

Programma aanvullende dienstverlening 1.198 457 457 

Algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 

Saldo van baten 32.928 34.268 34.493 

Lasten 
   Programma basisdienstverlening 30.703 32.918 33.143 

Programma aanvullende dienstverlening 1.150 457 457 

Algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 

Overhead 1.075 793 793 

Heffing VPB 0 0 0 

Bedrag onvoorzien 0 100 100 

Saldo van lasten 32.928 34.268 34.493 

Saldo baten en lasten     
 Programma basisdienstverlening 1.028 893 893 

Programma aanvullende dienstverlening 48 0 0 

Algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 

Overhead -1.075 -793 -793 

Heffing VPB 0 0 0 

Bedrag onvoorzien 0 -100 -100 

Saldo van baten en lasten 0 0 0 

Toevoegingen en onttrekkingen aan de 
reserves programma basisdienst verlening 0 0 0 

Toevoegingen en onttrekkingen aan de 
reserves programma aanvullende 
dienstverlening 0 0 0 

Resultaat 0 0 0 

  
 
Er is in 2019 een gewijzigde begroting vastgesteld. 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 

Algemeen 
 
Groepsverhoudingen 
De aandelen van Ferm Werk NV zijn voor 100% eigendom van Openbaar lichaam Ferm Werk. 
 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en 
Verantwoording Provincies en Gemeenten daarvoor geeft.  

 

Grondslagen voor waardering 
 
Activa 
Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is 
afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. 
 
Financiële vaste activa 
De deelneming wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. 
Indien noodzakelijk wordt op de lening een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor het risico dat vorderingen niet 
inbaar zijn, wordt een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op 
basis van de ouderdom van de vordering per balansdatum en de geschatte inningskansen. Er is sprake 
van een zekere mate van schattingsonzekerheid. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
 
Passiva 
Voor zover niet anders vermeld, zijn de passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de 
programmarekening. 
  
Voorzieningen 
De voorziening bestaat uit het op balansdatum bestaand risico ter zake van bepaalde te verwachten 
verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. Voorzieningen worden 
gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. 
 
Vaste schulden 
De vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de reeds gedane 
aflossingen. Vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer. 
 

 

Grondslagen voor resultaatbepaling 
 
Baten en lasten 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als 
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks 
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige 
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personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet 
worden gedacht aan componenten zoals verlofaanspraken. 
 
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde 
als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten 
dient wel een verplichting te worden opgenomen. 
 
Belastingen 
Ferm Werk stelt zich op het standpunt dat Openbaar lichaam Ferm Werk niet vennootschapsbelasting 
plichtig is, omdat er geen winstoogmerk is. Er is sprake van een situatie van structurele verliezen. 
De belastingdienst heeft bevestigd dat  zolang deze situatie van structurele verliezen  voortduurt er 
geen aangifte vennootschapsbelasting wordt uitgereikt. Indien deze situatie wijzigt moet Ferm Werk 
zelf verzoeken om de uitreiking van een aangifte vennootschapsbelasting. 
 
 
 



 

20 

Toelichting op de balans 

 

Vaste activa 

Financiële vaste activa 

  
Kapitaalverstrekking aan 
deelneming 

 Aandeel in 
geplaatst kapitaal 

Waardering 
2019 

Waardering 
2018 

 % € € € 

Ferm Werk N.V., Woerden 100 45.378 5.842 5.842 

 
De verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde van Ferm Werk N.V. bedraagt ongewijzigd € 5.842.  
 
 

    Lening aan deelneming 2019 
 

2018 

 
€ 

 
€ 

Ferm Werk N.V.          2.000.000           2.000.000  

 
De lening is op 6 december 2017 verstrekt met een looptijd van 10 jaar, daarom eindigend op 6 
december 2027. De over de lening verschuldigde rente bedraagt 1,13%. De rentebate bedraagt in het 
boekjaar € 22.600.Gedurende de looptijd is de lening aflossingsvrij. Geldnemer is te allen tijde bevoegd 
om tussentijds boetevrij af te lossen. 
 
 

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd 
van één jaar of langer  

2.019 
 

2.018 

 €  
 

 €  

 Verstrekt BBZ bedrijfskrediet             191.800              169.100  

 Verstrekt krediethypotheek PW             252.460              249.640  

 
           444.260              418.740  

 

Vlottende activa 
 
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar  
 

 
2019 

 
2018 

 €  € 

Uitzettingen in 's rijks schatkist met een rentetypische 
looptijd korter dan één jaar         5.162.101           5.374.506  

 
 
 
Schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden tijdelijk overtollig geld bij het ministerie van 
Financiën moeten parkeren. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen mag een bepaald bedrag 
buiten de schatkist worden aangehouden. Dit zogenoemde drempelbedrag geldt gemiddeld over een 
kwartaal en bedraagt voor Ferm Werk € 258.697. Onderstaande tabel laat zien hoe het gebruik van het 
drempelbedrag is per kwartaal. 
 
Het gebruik van het drempelbedrag is inclusief bij Ferm Werk N.V. aangehouden middelen, die niet 
strikt noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering van de N.V. De voor de bedrijfsvoering van de N.V. 
aangehouden middelen bedragen gemiddeld niet meer dan € 200.000. 
 
 

 

 

 



 

21 

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) 

    Verslagjaar       

(1) Drempelbedrag                       257        

    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

(2) 
Kwartaalcijfer op dagbasis 
buiten 's Rijks schatkist 
aangehouden middelen 

                      214                277                  247                224  

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag                         43                   -                      10                  33  

(3b) = (2) > (1) 
Overschrijding van het 
drempelbedrag 

                         -                    20                     -                      -    

(1) Berekening drempelbedrag 

    Verslagjaar       

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar                 34.268        

(4b) 
Het deel van het begrotingstotaal 
dat kleiner of gelijk is aan € 500 
miljoen 

                34.268        

(4c) 
Het deel van het begrotingstotaal 
dat de € 500 miljoen te boven 
gaat 

                         -          

(1) = (4b)*0,0075 + 
(4c)*0,002 met een 
minimum van 
€250.000 

Drempelbedrag                       257        

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 

    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

(5a) 

Som van de per dag buiten 's Rijks 
schatkist aangehouden middelen 
(negatieve bedragen tellen als 
nihil) 

                19.282          25.208            22.713          20.591  

(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92 

(2) - (5a) / (5b) 
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 
's Rijks schatkist aangehouden 
middelen 

                      214                277                  247                224  
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31-dec 

 
31-dec 

Overige vorderingen 2019 
 

2018 

 
€ 

 
€ 

Vorderingen op debiteuren 
bijstandverlening            532.040  

 
          589.660  

Verstrekte voorschotten              16.795  
 

            13.356  

 
           548.835              603.016  

loonheffing                     -                  94.546  

Lage inkomensvoordeel (LIV)                     -    
 

                   -    

Rente spaardeposito's                      -    
 

                   -    

Overige vorderingen              12.333  
 

            18.250  

 
           561.168  

 
          715.812 

 
 
 
Onderstaand een specificatie van de vorderingen op debiteuren Bijstandverlening per gemeente. 
 
 

verslagjaar 2019 Totaal Gemeente  Gemeente Gemeente Gemeente 

  
Woerden 

B'graven-
R'wijk Montfoort Oudewater 

 
€ € € € € 

Nominale vordering          3.453.061       2.161.504            838.808         235.298         217.451  

Af: voorziening         -2.476.761  
    -

1.764.304           -444.308  
      -

143.398  
      -

124.751  

gewaardeerde 
vordering            976.300         397.200            394.500          91.900          92.700  

Overb. Naar financiële 
vaste activa: 

     BBZ bedrijfskrediet           -191.800          -55.300           -103.500         -28.300           -4.700  

Krediethypotheek PW           -252.460          -77.020           -113.240         -13.000         -49.200  

 
          -444.260        -132.320           -216.740         -41.300         -53.900  

 
          

 
           532.040         264.880            177.760          50.600          38.800  

 
 
 

 
31-dec 

 
31-dec 

Overlopende activa 2019 
 

2018 

 
€ 

 
€ 

Vooruitbetaalde kosten             4.725  
  Fiets- privé project              15.995                21.034  

 
             20.720  

 
            21.034  

 
 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden; deze staan ter vrije beschikking van de rechtspersoon. 
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Vaste passiva 
 

 
31-dec 

 
31-dec 

Eigen vermogen 2019 
 

2018 

 
€   € 

Algemene reserve              74.603                74.603  

Bestemmingsreserve             190.000              190.000  

Totaal eigen vermogen            264.603              264.603  
 
De algemene reserve is gevormd bij de overname van activiteiten van de gemeentelijke stichting 
Milieukompas en bedraagt vanaf 2001 ongewijzigd € 74.603. 
 
 

Bestemmingsreserve  Verloop in 
 

Verloop in 

 
2019 

 
2018 

 
€ 

 
€ 

Stand op 1 januari            190.000  
 

                   -    

dotatie                      -    
 

          190.000  

onttrekking                      -    
 

                   -    

vrijval                     -    
 

                   -    

Stand op 31 december            190.000  
 

          190.000  

 
 
In 2019 is de voorziening niet aangewend.  
 
 
 

Vaste schulden met een rente typische looptijd 
van één jaar of langer 

2019 
 

2018 

€ 
 

€ 

Leningen o/g BNG Bank         2.000.000  
 

        2.000.000  

 
 
Per 6 december 2017 is een lening opgenomen van € 2.000.000, met een looptijd van 10 jaar, tegen 
een jaarlijkse rente van 1,13%. In 2019 zijn er geen leningen opgenomen. 
De totale rentelast met betrekking tot de BNG lening bedraagt in het boekjaar € 22.600.. 
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Vlottende passiva 
 
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 
 

 

 
31-dec 

 
31-dec 

Schulden aan openbare 
lichamen 2019 

 
2018 

 
€ 

 
€ 

Deelnemende gemeenten          4.407.934  
 

        5.221.030  

Overige gemeenten   
 

                   -    

 
         4.407.934  

 
        5.221.030  

 
 
Een specificatie van de schulden aan de deelnemende gemeenten volgt onderstaand: 
 

Verslagjaar 2019   totaal   gemeente   gemeente   gemeente  
 
gemeente  

 Schulden aan openbare 
lichamen   ultimo 2019   Woerden  

 B'graven-
R'wijk   Montfoort  

 
Oudewater  

   €   €   €   €   €  

 Afrekening 2019 gemeentelijke  
     bijdrage incl. dekking Rijk       1.118.492       1.006.909            35.803           -23.909        99.689  

 
     1.118.492       1.006.909            35.803           -23.909        99.689  

 Per balansdatum  
      openstaande factuur       1.880.000       1.700.000                     -                     -      180.000  

 correctie Buig 2019                    -  
     gefactureerd iz 2020       1.409.442                     -          662.134          747.308                 -  

 totale schuld aan gemeenten       4.407.934       2.706.909          697.937          723.399  
     

279.689  

 
 

 
31-dec 

 
31-dec 

 
2019 

 
2018 

Overige schulden € 
 

€ 

    Omzetbelasting            250.825  
 

          313.380  

Loonheffing            358.926  
  Uitkeringen PW en Bijzodnere 

bijstand            133.069  
 

          131.872  

Crediteuren            139.680  
 

          161.663  

Overige schulden              75.175  
 

          182.898  

 
           957.674  

 
          789.812  

 

 
31-dec 

 
31-dec 

 
2019 

 
2018 

Overlopende passiva € 
 

€ 

    Reservering vakantiegeld                     -    
 

                   -    

Netto loon                   134  
 

              2.403  

Rente                1.548  
 

              1.548  

 
               1.682  

 
              3.951  
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
 
Kredietfaciliteit 
GR Ferm Werk heeft een kredietfaciliteit in rekening-courant bij de BNG Bank ter hoogte van maximaal 
€ 2.132.000. Per balansdatum wordt hiervan € 0 benut. 
 
Garantstellingen 
GR Ferm Werk  is hoofdelijk medeschuldenaar voor het krediet in rekening-courant bij de Rabobank op 
naam van Ferm Werk N.V. De kredietlimiet bedraagt € 100.000. Per balansdatum wordt de 
kredietfaciliteit niet benut. 
 
Fiscale eenheid voor de omzetbelasting 
De fiscale eenheid voor de omzetbelasting bestaat uit de volgende rechtspersonen: Ferm Werk N.V., 
Stichting Facilitaire Dienstverlening en GR Ferm Werk. 
Op grond hiervan is GR Ferm Werk mede hoofdelijk aansprakelijk voor de eventueel hieruit 
voortvloeiende verplichtingen. 

 
Jaarlijks terugkerende, arbeidskosten gerelateerde, verplichtingen van een vergelijkbaar volume 
Per ultimo 2019 bedroeg de schuld uit hoofde van vakantiegeld en –dagen € 805.700  
(2018: € 884.900.) 

 
Opgebouwde rechten vakantietoeslag voor uitkeringsgerechtigden.  
Per ultimo 2019 is er voor een bedrag van € 445.748 aan vakantietoeslag opgebouwd door 
uitkeringsgerechtigden. Op basis van nadere richtlijnen die in 2020 verwacht worden bestaat de kans 
dat deze lasten in het boekjaar 2020 wel in de exploitatie verwerkt zullen worden en tot een eenmalige 
last zullen leiden. 
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Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2019 
 

Analyse van en toelichting op begrotingsafwijkingen en 
begrotingsrechtmatigheid 
 

Overzicht baten en lasten gewijzigde begroting 2019   

bedragen x 1.000 en in € Baten Lasten Saldo 

Programma basisdienstverlening 34.036 33.143 893 

Programma aanvullende dienstverlening 457 457 0 

Algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 

Overhead 
 

793 -793 

Heffing VPB 0 0 0 

Bedrag onvoorzien 0 100 -100 

Saldo van baten en lasten 34.493 34.493 0 

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves programma 
basisdienst verlening 0 0 0 

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves programma 
aanvullende dienstverlening 0 0 0 

Resultaat 34.493 34.493 0 

 
 

Overzicht baten en lasten realisatie 2019     

bedragen x 1.000 en in € Baten Lasten Saldo 

Programma basisdienstverlening 31.731 30.703 1.028 

Programma aanvullende dienstverlening 1.198 1.150 48 

Algemene dekkingsmiddelen 
 

0 0 

Overhead 
 

1.075 -1.075 

Heffing VPB 0 0 0 

Bedrag onvoorzien 0 0 0 

Saldo van baten en lasten 32.928 32.928 0 

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 
programma basisdienst verlening 0 0 0 

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 
programma aanvullende dienstverlening 0 0 0 

Resultaat 32.928 32.928 0 

 
 

Afwijkingen realisatie van gewijzigde begroting 2019   

bedragen x 1.000 en in € Baten Lasten Saldo 

Programma basisdienstverlening -2.305 -2.440 135 

Programma aanvullende dienstverlening 741 693 48 

Algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 

Overhead 0 282 -282 

Heffing VPB 0 0 0 

Bedrag onvoorzien 0 -100 100 

Saldo van baten en lasten -1.565 -1.565 0 

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves programma 
basisdienst verlening 0 0 0 

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves programma 
aanvullende dienstverlening 0 0 0 

Resultaat -1.565 -1.565 0 
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Analyse begrotingsrechtmatigheid 
 

Overzicht afwijkingen in de begroting Ferm Werk   

Verslagjaar 2019   begroting 
Begroting 
2019 Verschil 

bedragen in € x1.000 realisatie 2019 gewijzigd nominatief in % 

basis dienstverlening 
     grote geldstroom 25.917  27.629  27.629  -1.712  -6% 

kleine geldstroom 5.814  6.183  6.408  -594  -9% 

 
31.731  33.812  34.037  -2.306  -7% 

aanvullende 
dienstverlening 1.198  457  457  741  162% 

      Totaal Ferm Werk 32.928  34.269  34.494  -1.565  -5% 

 
 
Het verschil bij de aanvullende dienstverlening wordt bijna volledig verklaard door de 
declaratieregeling. Deze lasten staan begroot bij de basis dienstverlening en worden gerealiseerd bij 
de aanvullende dienstverlening. 
 
Het dagelijks bestuur beoordeelt de resterende verwachte kostenonderschrijding in de basis 
dienstverlening in kwartaalrapportages 1, 2 en 3 vooral als een autonome ontwikkeling (uitstroom uit de 
uitkering van inwoners en verhoging rijksbijdragen BUIG en WSW).  
 
Per saldo wordt de totale kostenonderschrijding geheel gecompenseerd door direct gerelateerde lagere 
opbrengsten en telt daarom niet mee voor het accountantsoordeel bij de jaarrekening. 

 

Toelichting op Programma Basisdienstverlening 
 
In het programma Basisdienstverlening zijn in 2019 zowel lagere lasten als lagere baten gerealiseerd. 
 
Omdat lagere lasten in de realisatie rechtstreeks verwerkt worden in de afrekening met de gemeente 
over 2019 leiden de meeste lagere lasten direct tot een zelfde bedrag aan lagere baten. Slechts bij een 
klein aantal posten bestaat er een verschil. Een belangrijk verschil ontstaat overigens door de 
verantwoording van de declaratieregeling bij de aanvullende dienstverlening. Dit zorgt voor lagere 
baten en lagere lasten. Uiteindelijk is een groter deel van de lasten bij de overhead verantwoord dan in 
de begroting geraamd is. 
 

Toelichting op de lagere lasten 
 

Basis dienstverlening   verschil         

bedragen x 1.000 en in €             

verklaring lagere lasten   bedrag toelichting     

lagere uitkeringslasten 
 

-52 gevolg van lager aantal uitkeringen 
 lagere betalingen loonkostensubsidies -385 gemiddeld lagere realisatie bij nieuw beschut 

lagere lasten BBZ 
 

-385 lagere instroom, lagere kredietverstrekking  

lagere lasten minimaregelingen -794 declaratieregeling bij aanvullende dv+lagere lasten PW 

hogere lasten WSW 
 

582 hogere aantallen en salarislasten 
 lagere lasten nieuw beschut -196 lager aantal medewerkers in dienst gekomen 

lagere lasten detacheringsbanen -260 gemiddeld lager aantal medewerkers in dienst 

lagere lasten arbeidspart. 
 

-188 lagere lasten 
  lagere lasten WIW 

 
-32 verantwoord bij aanvullende dv. 

 overhead 
 

-235 lagere lasten door verantwoording bij overhead 

lagere uitvoeringskosten 
 

-494 lagere lasten, correctie voor lagere lasten onvoorzien 

Totaal 
 

-2.439 
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Toelichting op de lagere baten 
 

Basis dienstverlening   verschil       

bedragen x 1.000 en in €           

verklaring lagere baten   bedrag toelichting   

Buig uitkering/ gemeente bijdrage -438 lagere lasten en hogere BUIG = lagere gem. bijdrage 

BBZ 
 

-385 lagere lasten vertalen zich in lagere baten 

minimaregelingen 
 

-794 declaratieregeling bij aanvullend+lagere lasten PW 

hogere baten WSW 
 

582 hogere aantallen en salarislasten 

nieuw beschut 
 

-196 lager aantal medewerkers in dienst gekomen 

lagere baten detacheringsbanen -261 gemiddeld lager aantal medewerkers in dienst 

lagere lasten arbeidspart. 
 

-188 lagere lasten 
 lagere lasten WIW 

 
-32 verantwoord bij aanvullende dv. 

lagere uitvoeringskosten 
 

-593 lagere baten 
 Totaal 

 
-2.305 

   
 
 

Toelichting op Programma Aanvullende dienstverlening 
 
In het programma aanvullende dienstverlening zijn na het opstellen van de begroting 2019-2022 
aanvullende afspraken gemaakt met de gemeenten die niet meer in de begroting opgenomen konden 
worden. Het betreft de uitvoering en betaling van de het project versneld burgerschap, de 
declaratieregeling en de participatieverklaring. Aangezien de begrotingswijziging van 2019 alleen een 
toevoeging van € 225.000 incidentele middelen betreft moeten de verschillen t.o.v. begroting toegelicht 
worden. 
 
 

Toelichting op de hogere lasten 
 

Aanvullende dienstverlening verschil       

bedragen x 1.000 en in €           

verklaring hogere baten   bedrag toelichting   

betaalde TMZ 
 

-1 
 uitvoeringslasten TMZ/OF 2 
 SHV 

 
-23 

   huisvesting SH 
 

-31 
   declaratieregeling 

 
775 bij de basisdienstverlening begroot 

participatie 
 

19 afspraak gemeenten na opstellen begroting 

overhead 
 

-48 lagere lasten verantwoording bij overhead 

Totaal 
 

693 
    

 

Toelichting op de hogere baten 
 

Aanvullende dienstverlening verschil       

bedragen x 1.000 en in €           

verklaring hogere lasten   bedrag toelichting   

betaalde TMZ 
 

-1   
  uitvoeringslasten TMZ/OF 2   
  SHV 

 
-23 

   huisvesting SH 
 

-31 
   declaratieregeling 

 
775 bij de basisdienstverlening begroot 

participatieverklaring 
 

19 afspraak gemeenten na opstellen begroting 

Totaal 
 

741 
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Toelichting op Algemene dekkingsmiddelen 
 
N,v,t, 
 

Toelichting op Overhead 
In de begroting is geen rekening gehouden met Overhead vanuit het programma aanvullende 
dienstverlening, terwijl deze wel is gerealiseerd.. Bij het programma Basis dienstverlening is de 
gerealiseerde overhead hoger, omdat tijdens het opstellen van de begroting nog niet geheel duidelijk 
was welke medewerkers onder  de definitie van overhead binnen het BBV vielen. 
 
 

Toelichting  op Heffing VPB 
Ferm Werk stelt zich op het standpunt dat openbaar lichaam Ferm Werk niet vennootschapsbelasting 
plichtig is omdat er geen winstoogmerk is. Er is sprake van een situatie van structurele verliezen. 
De Belastingdienst heeft bevestigd dat  er geen aangifte vennootschapsbelasting wordt uitgereikt 
zolang deze situatie van structurele verliezen voortduurt. Indien deze situatie wijzigt, moet Ferm Werk 
zelf verzoeken om de uitreiking van een aangifte vennootschapsbelasting. 

Toelichting op de Toevoegingen en onttrekkingen reserves 
 
Tijdens het AB van 20 december 2018 is besloten om een bestemmingsreserve voor 2019 te maken en 
een dotatie van € 190k te maken ten laste van het resultaat van de kleine geldstroom. Deze reserve is 
niet aangesproken. De taken zijn wel uitgevoerd, maar doordat er ruimte was in de formatie kon dit 
binnen de reguliere begroting.  
 
 

Overzicht van en toelichting op gebruik van geraamd bedrag voor 
onvoorzien 
 
In de begroting 2019 is een bedrag opgenomen van € 100.000 voor onvoorzien. Dit bedrag is in 2019 
niet aangewend. 
 

 

Overzicht incidentele baten en lasten 
 
Onderstaand volgt een recapitulatie per product en een vergelijking met de begroting. 
 

verslagjaar 2019 Overzicht incidentele baten en lasten 

bedragen in € realisatie begroting 2019 begroting 2019 

  2019 voor wijziging na wijziging 

Incidentele baten 

   Programma basisdienstverlening 182 0 225 

Programma aanvullende 
dienstverlening 

0 0 0 

totale incidentele baten 182 0 225 

    Incidentele lasten 

   Programma basisdienstverlening 182 0 225 

programma aanvullende 
dienstverlening 

0 0 0 

totaal incidentele lasten 182 0 225 

 
De incidentele baten betreffen de middelen die met een begrotingswijziging in april 2019 aan de 
begroting zijn toegevoegd. Deze middelen zijn incidenteel toegekend en worden niet structureel in de 
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meerjarenbegroting verwerkt. Deze middelen zijn ter dekking van het project organisatie aanpassing ( 
looptijd 1 jaar) en het project basis arbeidsmarkt (looptijd 2 jaar). Niet alle middelen zijn uitgegeven. 
Deze lagere lasten worden door de afspraken binnen de GR gecompenseerd door lagere baten. 

 

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de 
reserves 
 
Er zijn geen structurele toevoegingen of onttrekkingen aan reserves geweest in 2019. 
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Toelichting wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 
en semipublieke sector 
 
  B.F. Drost 

Functiegegevens directeur 

  secretaris 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 gehele jaar 

Deeltijdfactor in fte 1,0 

Dienstbetrekking? ja 

  Bezoldiging 
 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €                        121.220  

Beloningen betaalbaar op termijn  €                          19.535  

 
 €                        140.754  

  Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €                        194.000  

`-/- Onverschuldigd betaald bedrag  N.v.t.  

Totale bezoldiging  €                        140.754  

Reden waarom de overschrijding al dan niet 
 is toegestaan  N.v.t.  

  Gegevens 2018 
 Aanvang en einde functievervulling in 2018 gehele jaar 

Deeltijdfactor 2018 in fte 1,0 

Dienstbetrekking? ja 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €                        111.528  

Beloningen betaalbaar op termijn  €                          17.885  

Totale bezoldiging 2018  €                        129.413  

  Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €                        189.000  

  Totale bezoldiging  €                        129.413  

  Topfunctionarissen een bezoldiging van € 1.700 of minder 

    

Naam topfunctionaris functie 

G. Becht  voorzitter AB en DB  

I. Nieuwenhuizen  lid AB en DB  

J. Rensen  lid AB en DB  

Y.Koster-Dreese  lid AB en DB  

J.I.M. Duindam  lid AB en DB  

M. van Noort  lid AB  

E.M. Oliwkiewicz-Borsboom  lid AB  

M. Andriessen  lid AB  

K. de Bruijn  lid AB  

   
Tabellen 1b, 1c, 1e, 1f en 2: deze categoriën waren over 2019 niet van toepassing. 
Tabel 3: Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 
dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 
hebben ontvangen. 
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Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld 
 

 Overzicht baten per taakveld Realisatie 2019   Gewijzigde begroting 2019 

Bedragen x 1.000 en in € 

programma 
basis 
dienstverlening 

programma 
aanvullende 
dienstverlening totaal taakveld 

programma 
basis 
dienstverlening 

programma 
aanvullende 
dienstverlening 

totaal 
taakveld 

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 18.808 985 19.793 21.391 231 21.622 

Taakveld 6.4 Begeleide Participatie 9.028 22 9.050 8.349 0 8.349 

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie 3.895 19 3.914 4.297 0 4.297 

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 
 

153 153 0 176 176 

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen 
 

20 20 0 50 50 

Taakveld 0.4 Overhead 0 0 0 0 0 0 

Taakveld 0.5 Treasury 
 

0 0 0 0 0 

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten 
 

0 0 0 0 0 

Taakveld 0.9 Heffing VPB 
 

0 0 0 0 0 

Taakveld 0.10 Mutaties reserves 
 

0 0 0 0 0 

Totaal baten 31.731 1.198 32.928 34.037 457 34.494 

 

 Overzicht van lasten per taakveld Realisatie 2019   Gewijzigde begroting 2019 

Bedragen x 1.000 en in € 

programma 
basis 
dienstverlening 

programma 
aanvullende 
dienstverlening totaal taakveld 

programma 
basis 
dienstverlening 

programma 
aanvullende 
dienstverlening 

totaal 
taakveld 

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 18.417 962 19379 20.879 231 21.110 

Taakveld 6.4 Begeleide Participatie 8.637 17 8654 8.142 0 8.142 

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie 3.650 19 3668 4.123 0 4.123 
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 
18+ 

 
148 148 0 176 176 

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen 
 

4 4 0 50 50 

Taakveld 0.4 Overhead 1.028 48 1075 793 
 

793 

Taakveld 0.5 Treasury 
 

0 0 0 0 0 

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten 
 

0 0 100 0 100 

Taakveld 0.9 Heffing VPB 
 

0 0 0 0 0 

Taakveld 0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 

Totaal lasten 31731 1198 32928 34.037 457 34.494 
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Saldo van baten en lasten Realisatie 2019   Gewijzigde begroting 2019 

Bedragen x 1.000 en in € 

programma 
basis 
dienstverlening 

programma 
aanvullende 
dienstverlening totaal taakveld 

programma 
basis 
dienstverlening 

programma 
aanvullende 
dienstverlening 

totaal 
taakveld 

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 391 23 414 512 0 512 

Taakveld 6.4 Begeleide Participatie 391 4 396 207 0 207 

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie 245 0 245 174 0 174 

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 4 4 0 0 0 

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen 0 16 16 0 0 0 

Taakveld 0.4 Overhead -1028 -48 -1075 -793 0 -793 

Taakveld 0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 -100 0 -100 

Taakveld 0.9 Heffing VPB 0 0 0 0 0 0 

Taakveld 0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 

Totaal saldo baten en lasten 0 0 0 0 0 0 
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SiSa bijlagen 
 

G2B Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 deel openbaar lichaam 2019 

 



 
35 

 
 
 
 
 
G3B Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) deel openbaar lichaam 2019 
 

 
Op basis van deze SISA verantwoording wordt door het rijk de vergoeding voor de BBZ op basis van de declaratieregeling bepaald. Ferm Werk adviseert de 
gemeenten om de bijdrage voor de kredietverstrekking o.b.v. de BBZ  niet rechtstreeks in de exploitatie te boeken maar op te nemen op de balans. Het betreft 
immers een op termijn aan het rijk terug te betalen bedrag. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen controleverklaring. 
 

 


