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Voorstel
Aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld om

1. In te stemmen met de in het voorstel aan het dagelijks bestuur beschreven kosten in 2019.
2. Ter dekking van deze kosten het volledige batig saldo op de uitvoeringskosten van 2018 te
reserveren.

Besluit
Het algemeen bestuur van Ferm Werk, gelezen het voorstel aan en besluit van het dagelijks bestuur
van 13 december 2018, besluit

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

G.F. Becht
voorzitter algemeen bestuur Ferm Werk

B.F. Drost
secretaris algemeen bestuur Ferm Werk
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Toelichting
De directie van Ferm Werk heeft een voorstel geformuleerd om het batig saldo dat in 2018 gaat
ontstaan op de uitvoeringskosten (kleine geldstroom) te reserveren voor 2019 om de volgende kosten
te dekken die niet in de begroting van volgend jaar zijn opgenomen:
1. Kosten als gevolg van de invoering van de AVG.
2. Kosten voor het up-to-date brengen van het archiefbeheer en voor het beheer van enkele
nieuwe applicaties.
3. Kosten in verband met intensivering van de inzet ten behoeve van de onderkant van de
arbeidsmarkt vooruitlopend op beleid dat is voorzien voor 2020.
4. Kosten in verband met verdere organisatie-ontwikkeling zodat de medewerkers klaar zijn voor
de andere manier van werken die van ze wordt gevraagd.
5. Kosten in verband met indexering als gevolg van aanpassingen in de cao.
De mogelijkheid tot reservering berust op artikel 26 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Ferm
Werk. Verwezen wordt naar het voorstel aan het dagelijks bestuur dat als bijlage is bijgevoegd.
In zijn vergadering van 13 december heeft het dagelijks bestuur het voorstel behandeld. Daarbij
kwamen de leden niet tot een gelijkluidend standpunt over het voorstel als geheel. Er is dus geen
besluit genomen.
Er was wel overeenstemming over het reserveren van het batig saldo voor de kosten als genoemd
onder de punten 1,2 en 5. Deze kosten worden gezien als onvermijdbaar. Verdeeldheid was er ten
aanzien van de kosten genoemd onder 3 en 4.
De vertegenwoordigers van de gemeenten Woerden en Bodegraven-Reeuwijk besloten het voorstel te
bespreken in hun college. De uitkomst daarvan is nog niet bekend. Vooruitlopend daarop wordt nu
een conceptbesluit voorgelegd conform het oorspronkelijke voorstel aan het dagelijks bestuur.
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