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Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van GR Ferm Werk
d.d. 18 februari 2016
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Afwezig
Aanwezig
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Afwezig
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Afwezig
Afwezig
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Aanwezig
Aanwezig
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Aanwezig
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Gezien de beperkte agenda voor deze vergadering hebben de raadsleden in het algemeen bestuur besloten
om zich te laten vertegenwoordigen door hun wethouder. Zij zijn daarom afwezig.

1. Opening en agenda
De voorzitter stelt de agenda ongewijzigd vast.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Onderwerp
Agenda
Ingekomen en
uitgegane stukken
Verslag en actiepuntenlijst
vorige vergadering
Wijziging verordening
ind. Inkomenstoeslag
2015

5.

Wijziging verordening
Declaratieregeling 2015

6.

Rondvraag en sluiting

Bijlagen
 Conceptagenda

Actie
vaststellen

geen
 Verslag AB-vergadering 17 december 2015
 Bijgewerkte actiepuntenlijst AB
 Concept wijzigingsbesluit verordening Ind. inkomenstoeslag
 Voorstel en besluit DB inz. wijziging verordening ind.
Inkomenstoeslag 2015
 Concept wijzigingsbesluit verordening Declaratieregeling
maatschappelijke participatie voor minima 2015
 Voorstel en besluit DB inz. wijziging verordening
Declaratieregeling

vaststellen
vaststellen

vaststellen
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2. Ingekomen en uitgegane stukken
Er waren geen ingekomen stukken.

3. Verslag en actiepuntenlijst vergadering 17-12-2015
Verslag
Het algemeen bestuur stelt het verslag van de vergadering vast 17 december 2015 vast.
Actiepuntenlijst
 t.a.v. punt 2015-12
Aandacht wordt gevraagd voor het publiceren van de AB-stukken op de website van Ferm Werk..
 t.a.v. punt 2015-5
Gevraagd wordt naar de stand van zaken m.b.t. het punt BTW-positie. Bernhard Drost zegt toe dit ter
hand te nemen.

4. Wijziging verordening Ind. Inkomenstoeslag 2015
Het algemeen bestuur besluit de verordening individuele inkomenstoeslag te wijzigen conform
het voorstel.

5. Wijziging verordening Declaratieregeling 2015
Het algemeen bestuur besluit de verordening Declaratieregeling maatschappelijke participatie
voor minima te wijzigen conform het voorstel.

6. Rondvraag
Jan Vlaar meldt dat in de Lopikerwaard wordt nagedacht over een ander model voor toewijzing van
vergunninghouders aan gemeenten waarbij ook wordt gekeken waar iemand de meeste kans heeft op
werk. Dit project in samenwerking met uitzendbureaus bevindt zich nog in de ontwerpfase, maar zou ook
financiële voordelen hebben, want deze nieuwkomers hebben dan(sneller) een eigen inkomen. Martien
Kromwijk geeft aan dat hij (zijn gemeente) ook graag wil aansluiten bij dit initiatief.
Bernhard Drost kondigt aan dat hij bij de volgende vergadering een update zal geven over de stand van
de organisatie.
Yolan Koster meldt dat via Rinus Tersteeg contact is gelegd met diens dochter die werkt bij het
programma De Monitor. Willeke Tersteeg heeft Bernhard Drost en Yolan Koster geïnterviewd over de
besteding van de extra middelen die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarktregio’s, bijvoorbeeld in de
vorm van ESF-subsidies. Zij hebben daarbij zeer kritische geluiden laten horen over het feit dat er veel
aan de strijkstok blijft hangen in de structuren zoals de arbeidsmarktregio´s waardoor de gemeenten en
Ferm Werk niets merken van extra middelen. Tegelijkertijd zijn wij ook onderdeel van de
arbeidsmarktregio en doen we ook mee in deze structuren. Martien Kromwijk zegt dat hij in zijn
arbeidsmarktregio dit effect probeert te verkleinen vanuit het uitgangspunt dat de regio dienstbaar moet
zijn aan Promen en Ferm Werk. Jan Vlaar vult aan dat er juist grote sommen geld naar de sociale
partners gaan. Daarbij vergeleken is het geld voor de werktafels maar kruimelwerk.
Ronald van Drogenbroek meldt dat de rekenkamer en gemeenteraad van Utrecht ook kritisch zijn.
De Monitor maakt hier nu een dossier van en deelt dit via verschillende media. Eén en ander zal mogelijk
uitmonden in een tv-programma. Hélène Oppatja geeft aan zeer geïnteresseerd te zijn in wat dit zal
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opleveren. Bernhard Drost meldt dat het stuk nog niet definitief is vastgesteld. Hij zal de tekst van het
interview doorsturen. De aanwezige leden van AB en RvC geven aan zich achter het interview dan wel
het kritische geluid te stellen.

Ondertekening
Woerden, 22 februari 2016,

E. Vos
verslaglegging

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Ferm Werk gehouden op
30 juni 2016,

Y. Koster-Dreese
voorzitter algemeen bestuur Ferm Werk

B.F. Drost
secretaris algemeen bestuur Ferm Werk
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