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Geachte heer Drost,
Op 5 april 2016 heeft u, namens het bestuur van Ferm Werk, de begroting 2017 aangeboden voor
zienswijze. Graag maken wij daar gebruik van en brengen enkele punten onder uw aandacht.
Deze liggen in het verlengde van onze zienswijze op de begroting van 2016 en behelzen opnieuw
de elementen realistisch begroten, beheersbare uitvoering, en de inzet van nieuwe Participatie
instrumenten.
Wij zien dat u de uitvoeringskosten onder controle krijgt, dat verheugt ons, we benadrukken echter
dat verdere beheersing en efficiency nodig zal zijn gelet op de korting in het sociaal domein waar
Montfoort mee geconfronteerd is.
Wij vragen opnieuw uw aandacht voor een realistisch en haalbare begroting gebaseerd op
landelijke prognoses in onder andere clientaantalien. Wij willen verzekerd zijn dat de uitvoering
efficient is en aansluit bij de gemeentelijke clientontwikkelingen zodat elke gemeente passend
bijdraagt aan de kosten.
Tevens verzoeken wij u een meer realistische meerjarenbegroting op te stellen per gemeente. U
gaat momenteel uit van gelijkblijvende clientaantalien. Dat lijkt niet realistisch. Juist vanwege de
korting waar de gemeente mee wordt geconfronteerd willen wij een zo realistisch inzicht in de te
verwachten kosten.
De afname van het aantal de WSW-medewerkers is bekend en gebeurt gestaag. Wij lezen in uw
begroting dat u aankomend jaar Garantiebanen ontwikkelt en ook 'Nieuw beschut werk' plekken.
Aanvullend daarop willen wij benadrukken dat het van belang is dat Ferm Werk zich ook qua
organisatie en deskundigheid voorbereidt om deze afname zodat verwachte tekorten het hoofd kan
worden geboden.
Ferm Werk werkt tevens met detacheringsbanen. Deze worden (nog) niet volledig gedekt door
marktinkomsten maar vergen gemeentelijke bijdrage. Wij blijven de wens uitspreken om
detacheringsbanen door te ontwikkelen zodanig dat deze middels marktinkomsten gefinancierd
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kunnen worden. Tot die tijd zal, zoals u reeds bekend is, is detachering voor Montfoortse clienten
niet wenselijk.
Vooruitlopend op de nu voorliggende begroting hebben wij geen Kaderbrief ontvangen waarin wij
gei'nformeerd worden over de begrotingsuitgangspunten. We verwachten die voor begroting 2018
wel te ontvangen.
In uw begroting formuleert u de "mensvisie" van waaruit Ferm Werk haar diensten verleent. Die
visie spreekt ons aan en wij willen u complimenteren met deze inhoudelijke toevoeging in de
begroting. Wij zouden het toejuichen als de begroting nog verder toegroeit naar een
beleidsbegroting waarin de nadruk ligt op de werkwijze en dienstverlening van Ferm Werk. En
waar prestatie-indicatoren zoals nu in de rapportages, worden gekoppeld aan beleidsdoelen.
Daardoor zijn wij meer in staat om met u gesprek aan te gaan over uw bijdrage aan
maatschappelijke effecten en wenselijke beleidsdoelen in plaats van uitsluitend over cijfers.

Inlichtingen
Wellicht heeft u nog vragen of wilt u aanvullende informatie. In dat geval kunt u contact opnemen
met M.A.C. Willems via 0348-476400 of info@montfoort.nl.
Reactiebrief
Wilt u zo vriendelijk zijn bij een reactie op deze brief te verwijzen naar ons zaaknummer.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT
De secretaris
De burgemeester

drs. M.P.C. Gadella-van Gils

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong
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