
 

 

Voorstel Bodegraven-Reeuwijk begrotingswijziging 2021 
 

Aan:  De vergadering van het DB van Ferm Werk 

Van:   Inge Nieuwenhuizen 

Betreft:  Eerste begrotingswijziging 2021 

Datum:  11 november 2020 

 

Situatie 
Op 2 juli 2020 is de begroting 2021 van Ferm Werk vastgesteld. De gemeente Bodegraven-

Reeuwijk heeft hier toen tegen gestemd omdat er (voor Bodegraven-Reeuwijk) een niet te 

verklaren hogere bijdrage van € 650.000,- werd gevraagd. Bij de behandeling van de begroting 

2021 is aangegeven dat er nog in 2020  een aangepaste kaderbrief en een gewijzigde begroting 

komt, enerzijds i.v.m. de gevolgen van Corona, anderzijds vanwege de financiële situatie van de 

gemeenten. Omdat inmiddels is afgesproken dat er langs een gedegen proces waarbij de 

deelnemende gemeenten intensief worden betrokken een nieuwe kaderbrief voor de herziene 

begroting 2021 en de begroting 2022 wordt opgesteld, zal de  eerste wijziging op de begroting 

2021 pas  in het voorjaar 2021 vastgesteld worden.  

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk komt hiermee wel in een ongewenste situatie. De hogere 

bijdrage aan Ferm Werk is onderdeel van een brede ombuiging binnen de gemeente (van ca. 

3mln.) omdat wij de € 650.000,- eenvoudigweg niet kunnen betalen (met daar bovenop nog een 

taakstelling van € 100.000,- ). In totaal is derhalve € 750.000 opgenomen in de keuzenotitie  bij 

de begroting 2021-2024 op het onderdeel Participatie.  

Omdat de taakstelling van € 750.000,- onderdeel is van de begroting 2021 van de gemeente is 

deze vanzelfsprekend onderwerp van het financieel toezicht van de Provincie. In de gesprekken 

die wij met de Provincie hebben is naar voren gekomen dat zij de ombuigingen op de 

Participatiewet (lees: FermWerk) vooralsnog niet als “reëel” bestempelen. Dit oordeel is 

overigens niet op inhoudelijke gronden / overwegingen tot stand gekomen maar enkel door het 

feit dat er nog geen formele besluitvorming in de G.R. Ferm Werk heeft plaatsgevonden op de 

taakstellingen die er zijn. 

Het standpunt van de Provincie leidt ertoe dat de begroting van Bodegraven-Reeuwijk nog niet 

sluitend is. Er is nog een “tekort” van € 303.000,- om de begroting materieel sluitend te krijgen, 

waarbij wordt aangetekend dat de geconstateerde financiële fout in de begroting 2021 van 

FermWerk ad. € 167.000,- wel als reëel is aangemerkt. In dit  voorstel wordt voorgesteld deze 

financiële fout direct  te herstellen, door dit onderdeel bovenop de genoemde € 303.000 mee te 

nemen. 

 

Standpunt 
Omdat de gemeente zelf al een gedegen proces heeft doorlopen om binnen de eigen exploitatie 

ombuigingen te vinden en daartoe al ingrijpende voorstellen heeft gedaan, stelt het College zich 

op het standpunt dat de € 303.000,- binnen de begroting van Ferm Werk gevonden moet 

worden. De gesprekken die tot dusver met Ferm Werk zijn gevoerd en de eerste invulling van de 

ombuiging van in totaal € 750.000 geven daarvoor ook voldoende vertrouwen. 

 

  



 

 

Daarbij merken wij op dat: 

1. wij alleen met voorstellen komen die de andere deelnemers niet raken. 

2. wij vertrouwen putten uit de gesprekken die wij reeds met Ferm Werk hebben gevoerd EN 

het proces dat wij op dit moment doorlopen om te komen tot een (zogenoemde) strategische 

heroriëntatie van onze opdracht aan Ferm Werk. Hierin trekken wij, waar dat kan en moet, 

samen op met de andere gemeenten om samenloop hierin te vinden (en om naar Ferm Werk 

met een reëel programma te komen). 

 

Voorstel 
De urgentie voor de gemeente om de bezwaren van de provincie weg te nemen, is groot. Dat 

betekent ook dat er weinig tijd is. Gezien de voorschriften die er gelden voor het wijzigen van de 

begroting van een gemeenschappelijke regeling is dat op dit moment geen optie. Zo’n 

begrotingswijziging is overigens wel nodig, zal veel breder van opzet zijn en wordt ook al 

voorbereid. Die begrotingswijziging wordt uitgevoerd conform de bepalingen in de Wgr en de 

gemeenschappelijke regeling Ferm Werk en zal in 2021 worden vastgesteld. 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een inschatting gemaakt van wat nodig is. Naar de 

inschatting van de gemeente is het voldoende dat het DB en daarna het AB het besluit nemen om 

het voorstel van Bodegraven-Reeuwijk in de nog op te stellen begrotingswijziging 2021 te 

verwerken. Met deze wijze van besluitvorming is het formeel niet nodig om een 

zienswijzetraject bij de raden te starten. Echter, dit betekent ook dat de raden in de 

zienswijzeprocedure voor de uiteindelijke begrotingswijziging nog aanpassingen kunnen doen.  

Als het bestuur van Ferm Werk instemt met het voorstel dan is de planning in de besluitvorming 

als volgt: 

• Het dagelijks bestuur behandelt het voorstel van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in 
zijn vergadering van 19 november 2020 en verklaart dat de in dat voorstel benoemde 
bijstelling van de begroting 2021 realistisch is en stelt het algemeen bestuur voor om 
deze bijstelling te verwerken in de wijziging van de begroting 2021 die al is voorzien.  

• Het algemeen bestuur behandelt het voorstel in zijn vergadering van 17 december 2020 
en verklaart dat de voorgestelde bijstelling van de begroting realistisch is en zal worden 
verwerkt in de wijziging van de begroting 2021. 

• Het besluit van het algemeen bestuur met de verklaring wordt terstond aan de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk toegezonden. 

• De gemeente kan het besluit met de verklaring voor het eind van dit jaar aan de 
provincie aanbieden. 

 

NB  
Bijgevoegd (en onderdeel van deze memo) treft u een memo aan van Ferm Werk waarin Ferm 

Werk nadere argumenten aanbiedt. Zij geeft aan geen tijd te hebben voor een formele 

begrotingswijziging. Dit begrijpen wij en met het proces dat wij hier voorstellen komen we 

hieraan tegemoet. We houden tempo op het proces maar stellen Ferm Werk wel in de 

gelegenheid om nog dit jaar de begrotingswijziging op te stellen en om de impact te bepalen van 

deze wijziging. 

Belangrijk om te noemen is dat wij, conform het verzoek van Ferm Werk,  voorstellen doen die 

alleen betrekking hebben op de grote geldstroom (mede op verzoek van Ferm Werk). 

 



 

 

 

 

 

Voorstellen om de begroting 2021 van Ferm Werk aan te passen 
 

Herstel financiële fout 

In de begroting 2021 is een financiële fout aangetroffen die herstelt moet worden. Het betreft 

een rekenfout met een effect van € 167.000,-. 

Voorstel:  De fout ad € 167.000 herstellen (€ 150.000 op 

uitkeringskosten en € 17.000 op uitvoeringskosten) 

Relatie andere gemeenten in G.R.:  NIET 

 

Participatie 

In de begroting 2021 is een post opgenomen voor arbeidsparticipatie (ad € 174.000). De 

realisatie in 2019 is evenwel maar € 53.000. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk stelt zich op 

het standpunt dat de dienstverlening van Ferm Werk (v.w.b. deze post in de begroting) op het 

niveau van 2019 kan blijven omdat er onvoldoende onderbouwing ligt om deze forse opstap te 

rechtvaardigen. 

Voorstel:     De begroting 2021 neerwaarts bijstellen met € 120.000,- 

Relatie andere gemeenten in G.R.:  NIET 

 

Uitstroom 

Uit de gesprekken met Ferm Werk en ook in de evaluatie van de samenwerking met Ferm Werk 

is geconstateerd dat er de afgelopen jaren onvoldoende aansluiting was van Ferm Werk op de 

arbeidsmarkt / werkgelegenheid binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Deze herstelt zich 

inmiddels door de intensievere samenwerking van het laatste half jaar en deze zou voor het 

“laaghangende fruit” (zijnde vijf vacatures binnen de gemeente op groen- en schoontaken) snel 

kunnen worden ingevuld. Binnen de gemeente zijn daarvoor middelen beschikbaar.  Door de 

verbeterde aansluiting met de arbeidsmarkt, (waarvan wij in 2021 de eerste rendementen 

verwachten, willen wij meer ambitie ten aanzien van uitstroom uit de uitkering dan waarmee nu 

rekening is gehouden. Een eerste invulling (ter hoogte van € 75.000) hiervan is betrekkelijk 
eenvoudig te realiseren door het invullen van 5 fte vacatureruimte bij de gemeente Bodegraven-

Reeuwijk voor schoon- en groentaken. 

Voorstel:  De begroting 2021 aanpassen voor wat betreft de raming 

omvang bestand uitkeringen met in totaal € 118.000,- 

Relatie andere gemeenten in G.R.:  NIET 

 

BBZ bedrijfskredieten en onderzoeken 

Deze post is te ruim begroot. De te maken kosten (aan kredietverstrekkingen, versus dekking 

Rijk is fors hoger dan de realisatie 2019 laat zien. Ook hier geldt dat er geen onderbouwing ligt 

voor deze “opstap”. 

Voorstel:  De begrote kosten en baten (dekking Rijk) in lijn brengen 

met realisatie 2019. Ofwel; niveau kosten terug naar 



 

 

niveau ca. realisatie 2019 = 84.000 (V = 21.000); en baten 

(dekking) Rijk van 16.000 naar 60.000 (V = 44.000). In 

totaal € 65.000. 

Relatie andere gemeenten in G.R.:  NIET 

 

Het totaal aan bijstellingen van de begroting 2021 ziet er dan als volgt uit: 

Foutherstel (direct meegenomen) 167.000  

Participatie  120.000 

Uitstroom   118.000 

BBZ / bedrijfskredieten en onderzoeken  65.000 

   

Totaal 167.000 303.000 

   

Totale omvang begrotingswijziging  470.000 

 

 


