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Geachte bestuur,

Door middel van deze brief informeren wij u over de besluitvorming in de gemeenteraad over de
Programmabegroting 2018 van de gemeente Woerden en de relatie die dat heeft met de vastgestelde
begroting Ferm Werk 2018.
Bij het opstellen van de programmabegroting ontstond een financiële opgave van ongeveer 2,5
miljoen euro. Een belangrijk gedeelte van die opgave werd veroorzaakt door de begroting Ferm Werk
2018. Die begroting is voor Woerden 1,3 miljoen euro hoger dan de begroting 2017. De uitgaven grote
geldstroom (ongeveer 570k hoger) zijn voor Woerden vooral hoger door de extra huisvesting van
statushouders. De uitgaven kleine geldstroom (uitvoeringskosten) zijn (ongeveer 750k) hoger
vanwege de ambitie die door de raad van Woerden is uitgesproken wat betreft bevordering van
participatie in de samenleving ('ledereen doet mee').
Bij het voorstel voor de Programmabegroting 2018 is aan de raad van Woerden een bepaald scenario
voorgelegd ter oplossing van het financiële probleem. De raad heeft dat scenario (geamendeerd)
overgenomen. Dat scenario bevat twee elementen die betrekking hebben op de door het algemeen
bestuur vastgestelde begroting Ferm Werk 2018. Ter dekking van de financiële opgave van 2,5
miljoen euro is opgenomen
oplossingen binnen begroting Ferm Werk
C 165.000^
taakstelling Ferm Werk
C 183.000^
Het eerste element is opgenomen op basis van meer actuele cijfers (dan zijn gehanteerd in de
begroting Ferm Werk) omtrent de ontwikkeling van het bestand bijstandsgerechtigden en de te
verwachten rijksbijdragen.
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Het tweede element betreft de in de begroting Ferm Werk opgenomen extra investeringen in
activiteiten ter bevordering van participatie bij inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
Het opnemen in de Programmabegroting van scenario 2 impliceert dat wij Ferm Werk vragen
vooralsnog af te zien van deze extra investeringen.
Overigens is ambtelijk besproken dat de cijfers uit de begroting Ferm Werk 2018 wel één op één
worden overgenomen in de Programmabegroting. In die begroting wordt aan de batenkant een
stelpost opgenomen ter grootte van C 348.000,^ Naar aanleiding van de jaarrekening 2018 van Ferm
Werk zullen de daadwerkelijke financiële resultaten worden "verrekend' met de stelpost. Het college
van Woerden is derhalve van mening dat het raadsbesluit geen aanleiding hoeft te zijn tot een
begrotingswijziging bij Ferm Werk.
Inmiddels is bekend dat de rijksbijdrage voor uitkeringen levensonderhoud (het BUIG-budget) naar
verwachting C 8 0 0 . 0 0 0 ^ hoger uitvalt dan opgenomen in de Ferm Werk begroting. Als dat
werkelijkheid wordt is daarmee de genoemde ê 165.000^ ruimschoots gedekt. Wij vinden het op dit
moment niet opportune er vanuit te gaan dat die extra inkomsten ingezet kunnen worden voor de
investeringen in participatie. Het BUIG budget betreft namelijk de grote geldstroom (cliëntgebonden
kosten), de investeringen de kleine geldstroom (uitvoeringskosten).
Belangrijker is dat de raad bij de behandeling van de Programmabegroting een motie heeft
aangenomen waarin hij vraagt om een onderzoek naar en een discussie over wat moet worden
verstaan onder participatie en welke instrumenten daarbij effectief kunnen zijn. Daarnaast zullen wij in
de komende periode de financiering van het sociaal domein integraal bekijken. Werk en inkomen en
de financiering van Ferm Werk maken daarvan een belangrijk onderdeel uit. Tenslotte speelt een rol
dat na maart 2018 een nieuw college aantreedt dat mogelijk andere keuzes maakt.
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat wij Ferm Werk vragen de voorgestelde investeringen in
bevordering van participatie op te schorten. Wij stellen voor naar aanleiding van de rapportage Ferm
Werk Q1 2018 de situatie opnieuw te bekijken. Op dat moment is de discussie over participatie
gevoerd, is het onderzoek naar de financiële situatie binnen het sociaal domein afgerond en is er
waarschijnlijk een nieuw collegeprogramma. Op dat moment kunnen wij met Ferm Werk een integrale
afweging maken of en eventueel hoe, extra investeringen kunnen worden gedaan.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn graag bereid in de
komende vergadering van het dagelijks bestuur Ferm Werk op 12 december een toelichting te geven.
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