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1. Opening en agenda
Voor deze eerste vergadering van het algemeen bestuur in zijn nieuwe samenstelling was de volgende
agenda opgesteld:
1
2
3
4
5
6

Agenda
Ingekomen en uitgegane stukken
Verslag vorige vergadering en actiepuntenlijst
Benoeming voorzitter, leden DB en vertegenwoordiging in AVvA
Vaststellen begroting 2019 – 2022
Rondvraag

Bernhard Drost opent de vergadering en legt het programma uit. Eerst zullen de voorzitter van het bestuur
en de leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen. Daarna wordt kort een DB-vergadering ingelast
omdat het dagelijks bestuur formeel nog een besluit moet nemen over het opstellen van de begroting.
Vervolgens zal de vergadering van het algemeen bestuur worden hervat met agendapunt 5. Na afloop van
de AB-vergadering zullen de wethouders in hun hoedanigheid als algemene vergadering van
aandeelhouders (AVvA) nog een besluit nemen over de herbenoeming van twee commissarissen.
Bob Duindam memoreert dat er een ‘constitutioneel’ probleem is vanwege het ontbreken van een door de
raad van Oudewater aangewezen raadslid in het algemeen bestuur. Bernhard Drost bevestigt dat dit
inderdaad een probleem is m.b.t. de besluitvorming. Het is dus goed dat dit binnenkort wordt opgelost. Wat
betreft de rechtmatigheid van de in deze vergadering te nemen besluiten, is het daarom goed deze te
bekrachtigen in het volgende AB wanneer ook Oudewater een raadslid heeft benoemd.
George Becht vraagt of het nodig is dat de colleges de vertegenwoordiging in de AVvA regelen. Bernhard
Drost antwoordt dat dit niet nodig is; het algemeen bestuur kan hierover besluiten.
Hierna volgt een korte voorstelronde:
George Becht is vanaf 2010 raadslid geweest in Woerden en sinds kort wethouder.
Wout den Boer legt uit dat hij als vervanger van Marieke van Noort deelneemt aan de deze vergadering
als raadslid van Woerden. Hij is fractievoorzitter van Sterk Woerden.

Pagina 1 van 4

Verslag vergadering algemeen bestuur
Vergadering 27 september 2018
Agendapunt 3
Inge Nieuwenhuizen is wethouder van Bodegraven-Reeuwijk. Eerder had ze die functie in Voorschoten
en IJsselstein
Jocko Rensen is sinds dit jaar wethouder van Montfoort. Daarvoor bekleedde hij die functie in Houten,
waar hij ook raadslid is geweest.
Mathieu Andriessen is sinds de laatste verkiezingen raadslid in Montfoort. Hij is directeur van NLconnect,
de brancheorganisatie voor de breedbandsector. Hij is deskundig op het gebied van public affairs.
Bob Duindam is nog als uitloop van de vorige collegeperiode wethouder van Oudewater. Hij verwacht in
die functie aan te blijven nadat het nieuwe college is benoemd op 12 juli 2018.
Rinus Tersteeg is voorzitter van de raad van commissarissen. Eerder was hij raadslid in Woerden en
thans is hij werkzaam bij de gemeente Rotterdam.
Ino Derks is secretaris van de RvC. In het dagelijks leven is hij als advocaat met een eigen kantoor
werkzaam in Woerden.
Ad Schiebroek is voorzitter van de auditcommisssie van de RvC. Hij woont in Reeuwijk, is
registeraccountant en financieel directeur bij een multinationaal bedrijf.
Hélène Oppatja (later gearriveerd) was eerder wethouder Werk en Inkomen en programmamanager
invoering Participatiewet en tegenwoordig gemeentesecretaris in Wassenaar.
Bernhard Drost, Ronald van Drogenbroek en Elly Vos zijn respectievelijk directeur, manager commercie
& bedrijfsvoering en beleidsadviseur/bestuurssecretaris bij Ferm Werk.
Bernhard Drost vertelt dat het huidige construct nu ruim vier jaar bestaat. Vorig jaar (2017) is
geconcludeerd dat de rol van de raadsleden in het bestuur van Ferm Werk niet goed uit de verf kwam. In de
praktijk blijkt de positie van de raadsleden vaak een lastige. Daar wilden we verandering in. Later dit jaar zal
dit onderwerp apart worden besproken waarbij ook de raadsleden uit de vorige periode worden uitgenodigd
om hun ervaringen in te brengen. Ook zal er een deskundige worden uitgenodigd.
Mathieu Andriessen vraagt of dat lastige komt door belangentegenstelling of door gebrekkige communicatie.
Bernhard drost licht dit toe met een voorbeeld: in het algemeen bestuur heeft een gemeente één stem terwijl
raadslid en wethouder verschillende politieke opvattingen kunnen hebben. Jocko Rensen merkt op dat dit
dan ook op lokaal niveau aandacht verdient.

2.

Ingekomen en uitgegane stukken

Er waren geen ingekomen stukken.

3.

Verslag vorige vergadering en actiepuntenlijst

Dit punt is niet besproken en schuift door naar de eerstvolgende vergadering.

4.

Benoeming voorzitter, leden DB en
vertegenwoordiging in AVvA

Bernhard Drost legt uit dat het eerste besluit dat van het algemeen bestuur wordt gevraagd is om de
leden van het dagelijks bestuur aan te wijzen. Daarbij is er in feite geen keus: de GR bepaalt dat dit de
wethouders in het algemeen bestuur moeten zijn.
Verder moet uit de wethouders een voorzitter worden benoemd. In het overleg van de potentiele DB-leden
van 28 juni jl. is de kandidatuur al besproken. George Becht heeft zich beschikbaar gesteld voor het
voorzitterschap en Inge van Nieuwenhuizen voor het plaatsvervangend voorzitterschap.
Tenslotte moet de vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders van de N.V. worden
geregeld. Hoewel de formele regeling hiervan niet duidelijk is, is de jarenlange praktijk dat het de DB-leden
(dus de wethouders in het AB) zijn die die rol vervullen. Daarom wordt voorgesteld dit zo voort te zetten.
Het algemeen bestuur besluit om de leden van het dagelijks bestuur, de voorzitter en
plaatsvervangend voorzitter en de vertegenwoordiging in de algemene vergadering van
aandeelhouders vast te stellen conform het voorstel.
Vanaf dit punt neemt George Becht de rol van voorzitter over.
Er volgt een korte onderbreking van de AB-vergadering om het dagelijks bestuur formeel de begroting te
laten opstellen.
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5.

Vaststellen begroting 2019 - 2022

De leden van het algemeen bestuur worden in de gelegenheid gesteld om een toelichting te geven op de
door hun gemeente ingediende zienswijze.
Wout den Boer legt uit dat de raad van Woerden geen cijfermatige problemen ziet in de voorgestelde
begroting. We wil de raad zelf een discussie voeren over de vraag wat wordt verstaan onder participatie en
welke instrumenten daarbij horen. Daar is het verzoek uit voortgekomen om aan Ferm Werk te vragen om de
inzet van (nieuwe) instrumenten wat te temporiseren.
George Becht vraagt of er nog een reactie komt van het bestuur van Ferm Werk op de ingediende
zienswijzen. Bernhard Drost zegt dat dit zal gebeuren. Een bestuurlijke reactie op de uitgebrachte
zienswijzen is gebruikelijk. Deze zijn ook in het afgelopen jaar afgegeven. Hij bevestigt tevens op de vraag
van Jocko Rensen dat dit een reactie is vanuit het dagelijks bestuur.
Inge Nieuwenhuizen legt uit dat de raad van Bodegraven-Reeuwijk geen zienswijze heeft ingediend en
dat men zich kan vinden in de cijfermatige aspecten. Wel was haar opgevallen dat in de begroting wordt
gesproken over het actief doorverwijzen van mensen. Zij zegt liever te zien dat binnen het sociaal domein
echt samen wordt opgetrokken, bijvoorbeeld met het sociaal team. Verder lijkt het haar raadzaam om meer
aandacht te besteden aan de inzet ten behoeve van nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden), ook als preventie
van instroom in de bijstand.
Bernhard Drost merkt naar aanleiding hiervan op dat er zeker geen sprake is van een kille overdracht naar
organisaties zoals SAM of vluchtelingenwerk; er wordt al veel samengewerkt. Wel is het zo dat in 2015/2016
is afgesproken om minimale dienstverlening te beiden aan nuggers. Wat hem betreft kan dit besluit worden
heroverwogen, eventueel ook gemeentespecifiek, al moet bedacht worden dat dit financiële consequenties
kan hebben.
Jocko Rensen geeft aan dat ook in Montfoort wordt gevraagd om intensivering van de samenwerking met
het sociaal team.
Bob Duindam meldt dat er in Oudewater veel waardering is geuit voor de opzet van de voorliggende
begroting. Hij meldt dat de nieuwe raad zal vragen om meer inspanning voor de groep van ca 80 mensen
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Het algemeen bestuur besluit om de voorliggende begroting 2019 – 2022 vast te stellen.
Hierna uiten Ad Schiebroek en Rinus Tersteeg namens de raad van commissarissen hun complimenten voor
het begrotingsproces. Men ziet aannames die meer consistent en verdedigbaar zijn. Vorige begrotingen
waren meer geënt op de inzet en daarna de producten van Ferm Werk; nu meer op wat we willen bereiken
voor de doelgroepen. Al met al kon deze begroting daarom op de instemming van de RvC rekenen.

Ingevoegd bespreekpunt: vertegenwoordiging in AMR’s
Buiten de orde van de vergadering wordt als punt van bespreking de bestuurlijke vertegenwoordiging in de
arbeidsmarktregio’s aan de orde gesteld.
Ronald van Drogenbroek legt uit dat Nederland is verdeeld in 35 arbeidsmarktregio’s (AMR’s). Ferm
Werk participeert in twee daarvan: Midden Utrecht (rond de stad Utrecht) en Midden Holland (rond Gouda).
In de AMR’s wordt samengewerkt tussen werkgevers, werknemers, UWV en gemeenten, onder meer om
invulling te geven aan de 125.000 garantiebanen. Binnen AMR Midden Utrecht vormt Ferm Werk een
subregio (gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater). Deze subregio dient één vertegenwoordiger af te
vaardigen naar de Utrechtse werktafel. Dit behelst ca 8 bijeenkomsten per jaar en soms nog een
conferencecall. Er zijn vele overleggen op verschillende niveaus. Bij Ferm Werk heerst het besef dat we
hierin mee moeten doen, maar we proberen de inzet toch wat te beperken. Volgende week is een
kennismaking gepland van de nieuwe bestuurders in de Utrechtse werktafel. In de vorige periode nam Jan
Vlaar hieraan deel.
Jocko Rensen meldt dat hij bereid is om deze rol op zich te nemen. Vanuit andere delen van zijn
portefeuille is hij hierbij al betrokken. De andere leden van het algemeen bestuur stemmen hiermee in.
Inge Nieuwenhuizen is bereid om deel te nemen als bestuurlijk vertegenwoordiger in de AMR Midden
Holland.
George Becht vraagt wat de deelname eerder heeft opgeleverd.
Ronald van Drogenbroek antwoordt dat er gezamenlijk veel moeite is gedaan om kandidaten te vinden voor
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de garantiebanen. Verder is uit het uitvoeringsoverleg als resultaat voortgekomen dat er nu een UWVmedewerker periodiek bij Ferm Werk aanwezig is. Ook werken de accountmanagers samen door kandidaten
en banen te delen. Daarentegen blijkt het harmoniseren van instrumenten nog altijd problematisch.
Bernhard Drost concludeert dat we de AMR voor het invullen van de garantiebanen strikt genomen niet
nodig hebben, maar dat het toch van belang is om elkaar te kennen en te vinden. We steken er veel in, maar
het levert ook wat op.
Ronald van Drogenbroek voegt nog toe dat er drie actielijnen zijn. Op dit moment speelt het issue dat de
landelijke subsidie op is zodat nu de discussie start over de vraag hoe toekomstige plannen te financieren.
Het algemeen bestuur stemt ermee in dat Ferm Werk (voor de gemeenten Woerden, Montfoort en
Oudewater) in de arbeidsmarktregio Midden Utrecht worden vertegenwoordigd door Jocko Rensen
en in de arbeidsmarktregio Midden Holland (voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk) door Inge
Nieuwenhuizen.

6.

Rondvraag

Jocko Rensen vraagt aandacht voor het nieuws dat de taken van gemeenten ten aanzien van inburgering
weer worden verruimd. Het lijkt hem goed om hier al vast op voor te sorteren. Hij merkt op dat hij geen
voorstander is van de werkwijze om mensen eerst de taal te laten leren en pas daarna naar werk te
begeleiden.
Bernhard Drost zegt dat Ferm Werk al een tijdje geleden is afgestapt van deze systematiek van
volgtijdelijkheid. Er is een programma ontwikkeld waarmee vorig jaar is gestart waarin tegelijkertijd aan beide
zaken wordt gewerkt. De aangekondigde wetwijziging wordt dan ook toegejuicht.
Jocko Rensen vraagt of het mogelijk is al vooruit te lopen op de nieuwe wet. Bernhard Drost antwoordt dat
dwang in dit opzicht niet mogelijk is, maar Ferm Werk probeert wel te sturen. Bijvoorbeeld door aanbieders
aan te sporen om avondonderwijs aan te bieden zodat mensen overdag een re-integratieprogramma kunnen
volgen.
Ronald van Drogenbroek meldt dat Ferm Werk een boekje heeft samengesteld om nieuwe raadsleden te
informeren over ons bedrijf en wat we doen. Hij deelt dit boekje uit en vraagt of de bestuursleden het willen
verspreiden onder hun raadsleden.

Ondertekening

E. Vos
verslaglegging

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Ferm Werk gehouden op
20 december 2018.

G. Becht
voorzitter algemeen bestuur Ferm Werk

B.F. Drost
secretaris algemeen bestuur Ferm Werk
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