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Begroting 2019-2022
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Ferm Werk

Geacht bestuur ,

Allereerst dank voor de heldere en informatieve meerjarenbegroting 2019-2022. Vooral de pagina’s
waarin per gemeente de uitvoeringsaspecten worden uitgewerkt dragen daaraan bij.
Wij hebben de gemeenteraad de meerjarenbegroting voorgelegd. Wij constateren dat de
werkgelegenheidssituatie ten opzichte van vorig jaar aanzienlijk is verbeterd. Dat is vooral
merkbaar bij de mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt.
Wij vinden het de opdracht voor gemeenten en Ferm Werk om de inspanningen meer specifiek te
richten op de groep mensen voor wie het lastiger is om reguliere duurzame arbeid te vinden. U
heeft dat zelf eveneens geconstateerd en u richt uw aandacht meer daarop. Wij zijn van mening
dat dit reeds ingezette beleid voortgezet moet worden en dat heeft geleid tot de volgende
zienswijzen:
1. De gemeenteraad van Montfoort verwacht dat in 2019 de extra inspanning voor de cliënten in
de categorie 3 en 4 wordt gecontinueerd;
2. De raad verwacht dat Ferm Werk actief blijft participeren in de initiatieven om jongeren
zonder startkwalificatie zo goed mogelijk te begeleiden richting duurzame reguliere arbeid;
3. De raad gaat er van uit dat Ferm Werk de samenwerking met de SWOM en het Jeugdteam
verder intensiveert en optimaliseert;
Toelichting
Montfoort, Oudewater en Woerden werken samen in het vernieuwde JOW! project. Daarin spelen
Ferm Werk, het RMC/RBL en de lokale jeugd- en sociale teams een belangrijke rol. Datzelfde geldt
voor de contacten die de gemeenten steeds meer hebben met het VO en de MBO’s. Ferm Werk
heeft consulenten die zich vooral richten op jongeren. Steeds meer komt er zicht op jongeren in
een kwetsbare positie die moeite hebben bij het vinden van duurzame arbeid. Doel is om in
samenwerking met JOW!, RMC, de lokale teams, onderwijs (Pro en VSO) en Ferm Werk alle
jongeren tot 27 zonder startkwalificatie in beeld krijgen en vervolgens richting onderwijs en/of
duurzaam werk te geleiden.
Ferm Werk heeft het afgelopen jaar meegedaan in het traject integraal werken. Er is daardoor
beter contact en samenwerking tussen alle Montfoortse partijen in het sociale domein ontstaan.
Samenwerking is uitermate belangrijk op weg naar een meer inclusieve samenleving. Bij meer
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lokale samenwerking past de gedachte om, net als met de schuldhulpverlening en de leerplicht,
mogelijkheden voor een vooruitgeschoven post in het ‘Huis van Montfoort’ te verkennen
Wij verzoeken u onze zienswijzen mee te nemen in de (meerjaren) begroting 2019-2022.
Inlichtingen
Wellicht heeft u nog vragen of wilt u aanvullende informatie. In dat geval kunt u contact opnemen
met R.W. van der Blij 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

M.H. van der Veer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong
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