Verslag vergadering algemeen bestuur
Vergadering 6 juli 2017
Agendapunt 3

Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van GR Ferm Werk d.d. 22 december 2016

Aan- en afwezigen
Naam

Functie

Deelnemer

Aan- of
afwezig

Namens het algemeen bestuur GR Ferm Werk
Mevr. Y. Koster-Dreese
voorzitter
Woerden
Dhr. S. van Hameren
lid
Woerden
Dhr. M. Kromwijk
lid
Bodegraven-Reeuwijk
Dhr. R. Smits
lid
Bodegraven-Reeuwijk
Dhr. J. Vlaar
lid / plv. voorzitter
Montfoort
Dhr. P.C. de Jonge
lid
Montfoort
Dhr. J.I.M. Duindam
lid
Oudewater
Namens het plaatsvervangend algemeen bestuur GR Ferm Werk
Dhr. H. Haring
plaatsvervanger Y.Koster-Dreese
Woerden
Dhr. G. Becht
plaatsvervanger S. van Hameren
Woerden
Dhr. J.L. van den Heuvel
plaatsvervanger M. Kromwijk
Bodegraven-Reeuwijk
Mevr. F. Langerak-Oostrom
plaatsvervanger J. Vlaar
Montfoort
Dhr. A. Everts
plaatsvervanger P.C. de Jonge
Montfoort
Dhr. L.W. Vermeij
plaatsvervanger J.I.M. Duindam
Oudewater
Namens de directie Ferm Werk
Bernhard Drost
algemeen directeur/ secretaris AB
n.v.t
Ronald van Drogenbroek
manager Commercie&Bedrijfsvoering
n.v.t.
Mevr. E. Vos
beleidsadviseur /bestuurssecretaris
n.v.t
Namens de raad van commissarissen Ferm Werk NV / raad van advies GR Ferm Werk
Rinus Tersteeg
adviseur
n.v.t
Hélène Oppatja
adviseur
n.v.t
Ad Schiebroek
adviseur
n.v.t
Ino Derks
adviseur
n.v.t
Toehoorders
G. Rijsdijk
FNV lokaal het groene hart
K. Lamboo
FNV lokaal het groene hart

Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Afwezig
Aanwezig
Afwezig
Afwezig
Afwezig
Afwezig
Afwezig
Afwezig
Afwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Afwezig
Aanwezig
Aanwezig

1. Opening en agenda
De voorzitter stelt de agenda ongewijzigd vast.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Onderwerp
Agenda
Ingekomen en
uitgegane stukken
Verslag en actiepuntenlijst
vorige vergadering
Aanbieding FNV lokale
monitor 2016
Wijziging
klachtenregeling
Wijziging verordening
declaratieregeling

Bijlagen
 Conceptagenda

Actie
vaststellen
ter
kennisname


 Verslag AB-vergadering 30 juni 2016
 Verslag AB-vergadering 2 november 2016 (conferencecall)
 Bijgewerkte actiepuntenlijst AB
 Brief FNV-lokaal Groene Hart
 FNV lokale monitor 2016
 Voorstel aan en besluit DB inzake wijziging klachtenregeling
 Concept klachtenregeling
 Voorstel aan en besluit DB inzake wijziging verordeningen
2017 incl bijlage
 Voorstel aan en besluit DB inzake wijziging verordeningen
declaratieregeling
 Concept wijzigingsbesluit Verordening declaratieregeling

vaststellen
bespreken
vaststellen

vaststellen
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7.

Wijziging verordening
individuele
inkomenstoeslag

8.

Wijziging
afstemmingsverordening

9.

Wijziging verordening
cliëntenparticipatie

10.

Vervanging
participatieverordening

11.
12.
13.

Intrekken verordeningen
Bestemming batig saldo
2016
Normenkader voor de
accountantscontrole
2016 (geactualiseerd)

maatschappelijke participatie voor minima 2015 GR Ferm
Werk
 Geconsolideerde versie verordening declaratieregeling na
wijziging
 Voorstel aan en besluit DB inzake wijziging verordening
individuele inkomenstoeslag
 Concept wijzigingsbesluit Verordening Individuele
inkomenstoeslag 2015 GR Ferm Werk
 Geconsolideerde versie verordening individuele
inkomenstoeslag na wijziging
 Voorstel aan en besluit DB inzake wijziging
afstemmingsverordening
 Concept wijzigingsbesluit Afstemmingsverordening 2015
GR Ferm Werk
 Geconsolideerde versie afstemmingsverordening na
wijziging
 Voorstel aan en besluit DB inzake wijziging verordening
cliëntenparticipatie
 Concept wijzigingsbesluit Verordening cliëntenparticipatie
2015 GR Ferm Werk
 Geconsolideerde versie verordening cliëntenparticipatie na
wijziging
 Voorstel aan en besluit DB inzake intrekking en vervanging
Participatieverordening 2015 GR Ferm Werk
 Concept Participatieverordening 2017 GR Ferm Werk
 In te trekken Participatieverordening 2015 GR Ferm Werk
 Voorstel en besluit AB inz. intrekking oude
Participatieverordeningen
 Voorstel en besluit AB inz. intrekken enkele verordeningen

vaststellen

vaststellen

vaststellen

vaststellen

vaststellen

 Voorstel en besluit AB inzake eventueel batig saldo 2016

vaststellen

 Normenkader voor de accountantscontrole 2016

ter
kennisname

Mededelingen
 De voorzitter meldt dat Bernhard Drost ziek is. Hij wordt in deze vergadering vervangen door
Ronald van Drogenbroek.
 Stefan van Hameren meldt dat in de gemeenteraad van Woerden een voorstel tot verruiming van
de winkelopeningstijden ertoe heeft geleid dat CU/SGP de coalitie heeft verlaten. Er volgen
gesprekken over de consequenties van dit besluit.

2. Ingekomen en uitgegane stukken
Er waren voor deze vergadering geen ingekomen stukken.

3. Verslag en actiepuntenlijst vorige vergaderingen
Verslagen
Door de leden van het algemeen bestuur worden geen opmerkingen gemaakt over de verslagen van de
vergaderingen van 30 juni 2016 en 2 november 2016.
Het algemeen bestuur stelt de verslagen van de vergaderingen van 30 juni 2016 en 2 november
2016 ongewijzigd vast.
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Actiepuntenlijst
 t.a.v. punt 2015-5
Ronald van Drogenbroek meldt dat de kwestie t.a.v. de BTW-positie nog niet geheel is afgerond. Dit heeft
ook de aandacht van de auditcommissie van de RvC. Bij toezending van het vergaderverslag zal informatie
worden meegezonden over de planning om tot afronding te komen.
 t.a.v. punt 2016-1
Robert Smits vraagt of de toegezegde memo over de organisatie-ontwikkeling al is toegezonden. Yolan
Koster stelt dat dit is gebeurd. Stefan van Hameren herinnert zich deze memo te hebben gezien.

4. Aanbieding FNV lokale monitor 2016
Gijs Rijsdijk van FNV-lokaal Het Groene Hart krijgt het woord. Hij legt uit dat de FNV eens per twee jaar
een monitor uitbrengt over het sociaal beleid van gemeenten. Hij is verheugd dat Ferm Werk hieraan
(weer) heeft meegedaan. Door miscommunicatie was dat bij de vorige editie niet gebeurd. Het rapport had
bij hem wat vragen opgeroepen omdat hij bepaalde (mindere) resultaten niet kon plaatsen, bijvoorbeeld
inzake de onafhankelijke cliëntondersteuning. Na contact met de opstellers van de vragenlijst blijkt dat
verschil van interpretatie van de vragen hiervan de oorzaak was. De resultaten zijn daardoor in
werkelijkheid beter dan het rapport doet lijken.
Ten aanzien van de verschillende indicatoren heeft hij de volgende opmerkingen of adviezen:
Indicator 1
Beschut werk
Het is de FNV bekend dat in de begroting werkplekken voor ‘nieuw beschut’ zijn opgenomen. Wel is het
jammer dat er hiervan tot nu toe nog niet één is ingevuld. De FNV hoopt dat Ferm Werk hiermee
voortvarend aan de slag gaat.
Indicator 2
Verdringing
FNV-lokaal wil graag in de maand februari 2017 in gesprek met de directie over de wijze waarop een
toets op verdringing kan worden toegepast.
Indicator 3
Tegenprestatie
FNV-lokaal is blij dat dit instrument bij Ferm Werk in de praktijk niet wordt ingezet. Het blijft daarbij wel
ongemakkelijk dat dit betekent dat de wet niet volledig wordt nageleefd. Yolan Koster weerspreekt dat
Ferm Werk de wet niet juist uitvoert.
Indicator 4
Wachttijd bij aanvragen bijstand
FNV-lokaal vindt de doorlooptijden bij aanvragen bij Ferm Werk lang. Dit zou, als je kijkt naar de
resultaten in bijvoorbeeld Vianen, naar hun mening binnen een (gemiddelde) termijn van 27 dagen
moeten kunnen. FNV adviseert ten aanzien van dit punt om de werkprocessen nog eens tegen het licht
te houden.
Indicator 6
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Dit is voor FNV-lokaal een belangrijk punt. Het is hen bekend dat dit wel is geregeld in de Ferm Werk
gemeenten. Wel wordt geadviseerd om hierover duidelijker te communiceren.
Hierna wordt het rapport formeel door Gijs Rijsdijk aangeboden aan de voorzitter van het dagelijks bestuur.
Hij kondigt aan dat het ook zal worden toegezonden aan de colleges.
Robert Smits geeft aan het een goed onderzoek te vinden en meent dat er nu werk aan de winkel is voor
Ferm Werk om de resultaten te verbeteren. Afgesproken wordt dat er na het gesprek met de directie in
februari een reactie aan de FNV zal worden gegeven. Deze wordt ook gedeeld met de leden van het
algemeen bestuur.

5. Wijziging klachtenregeling GR Ferm Werk
De leden van het algemeen bestuur hadden geen behoefte om dit voorstel inhoudelijk te bespreken.
Het algemeen bestuur besluit de voorgelegde gewijzigde Klachtenregeling gemeenschappelijke
regeling Ferm Werk vast te stellen.
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6 – 10 wijziging verordeningen Ferm Werk
Ronald van Drogenbroek legt uit hoe de procedure is geweest voorafgaand aan de nu voorliggende
voorstellen tot wijziging/vervanging van een aantal verordeningen. Hierover is in de eerste helft van 2016
met verschillende partijen gesproken. Het dagelijks bestuur heeft eerst een globaal voorstel voor
aanpassing van de verordeningen behandeld en daarna concrete wijzigingsvoorstellen. De cliëntenraad
en de gemeenteraden hebben hierover hun zienswijze kunnen uiten. De nu voorliggende
wijzigingsvoorstellen bevatten één verschil ten opzichte van de voorstellen die de gemeenteraden hebben
behandeld. Op advies van de cliëntenraad is een aanpassing gedaan aan de Participatieverordening, te
weten het toevoegen van het instrument ‘sociale activering’.

6. Wijziging verordening declaratieregeling
De leden van het algemeen bestuur hadden geen behoefte om dit voorstel inhoudelijk te bespreken.
Het algemeen bestuur besluit het voorgelegde wijzigingsbesluit t.a.v. de Verordening
Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2015 GR Ferm Werk vast te stellen.

7. Wijziging verordening individuele inkomenstoeslag
De leden van het algemeen bestuur hadden geen behoefte om dit voorstel inhoudelijk te bespreken.
Het algemeen bestuur besluit het voorgelegde wijzigingsbesluit t.a.v. de Verordening individuele
inkomenstoeslag 2015 GR Ferm Werk vast te stellen.

8. Wijziging Afstemmingsverordening
De leden van het algemeen bestuur hadden geen behoefte om dit voorstel inhoudelijk te bespreken.
Het algemeen bestuur besluit het voorgelegde wijzigingsbesluit t.a.v. de Afstemmingsverordening
2015 GR Ferm Werk vast te stellen.

9. Wijziging verordening cliëntenparticipatie
De leden van het algemeen bestuur hadden geen behoefte om dit voorstel inhoudelijk te bespreken.
Het algemeen bestuur besluit het voorgelegde wijzigingsbesluit t.a.v. de Verordening
cliëntenparticipatie 2015 GR Ferm Werk vast te stellen.

10. Vervanging participatieverordening
De leden van het algemeen bestuur hadden geen behoefte om dit voorstel inhoudelijk te bespreken.
Het algemeen bestuur besluit de voorgelegde Participatieverordening 2017 GR Ferm Werk vast te
stellen.

11. Intrekken verordeningen
De leden van het algemeen bestuur hadden geen behoefte om dit voorstel inhoudelijk te bespreken.
Het algemeen bestuur besluit conform het voorstel tot intrekking van de volgende verordeningen:
 Verordening Re-integratie WWB 2012 gemeente Bodegraven Reeuwijk
 Re-integratieverordening 2012 gemeente Woerden
 Re-integratieverordening 2012 gemeente Montfoort
 Re-integratieverordening 2012 gemeente Oudewater
 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 GR Ferm Werk

Pagina 4 van 5

Verslag vergadering algemeen bestuur
Vergadering 6 juli 2017
Agendapunt 3

12. Bestemming batig saldo 2016
Bob Duindam vraagt wat er gebeurt met een batig saldo als dit conform het voorstel niet wordt toegevoegd
aan de reserve. Yolan Koster antwoordt dat dit dan ten goede komt aan de deelnemers en dat hierdoor
hun bijdrage omlaag gaat.
Het algemeen bestuur besluit conform het voorstel om van een eventueel batig saldo over 2016 in
de jaarrekening 2016 van het openbaar lichaam Ferm Werk niets toe te voegen aan de
egalisatiereserve.

13. Normenkader voor de accountantscontrole 2016
Geen van de leden van het algemeen bestuur had opmerkingen over het voorgelegde normenkader.
Het algemeen bestuur neemt het voorgelegde normenkader voor de accountantscontrole 2016 voor
kennisgeving aan.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Wel wordt opgemerkt dat er ondanks een grote hoeveelheid stukken en beslispunten weinig inhoudelijke
bespreking heeft plaatsgevonden. Dit is mede veroorzaakt doordat er ten aanzien van de verordeningen
geen (van elkaar verschillende) zienswijzen door de gemeenteraden zijn ingediend. Robert Smits
concludeert dat deze punten zo snel in het algemeen bestuur konden worden behandeld door het vele
werk dat is verzet in het voortraject

Ondertekening
Woerden, 4 januari 2017

E. Vos
verslaglegging

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Ferm Werk gehouden op
6 juli 2017,

Y. Koster-Dreese
voorzitter algemeen bestuur Ferm Werk

B.F. Drost
secretaris algemeen bestuur Ferm Werk

Informatie afronding kwestie BTW-positie
De in actiepunt 2015-5 vermelde gesprekken hebben plaatsgevonden. Ondanks reguliere contacten met
de Belastingdienst heeft deze nog geen definitief standpunt bepaald t.a.v. de BTW-positie van Ferm Werk.
Tot zolang blijven de voorlopige afspraken gelden, wat betekent dat Ferm Werk volledig BTW-plichtig is.
Omdat er (overal in het land) volop overleg wordt gevoerd over de vennootschapsbelasting, concentreren
de gesprekken met de Belastingdienst zich hierop. De BTW-positie houdt de aandacht van directie en
controller, maar een exacte planning t.a.v. afronding kan niet worden gemaakt.
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