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Onderwerp: Begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019 – 2021 Ferm Werk
Voorstel
De navolgende zienswijze indienen op de concept begroting 2018 met meerjarenraming 2018-2021
Ferm Werk:
1. Ondanks de stijgende bestandsontwikkeling en de grote opgave voor Ferm Werk verwacht
de raad dat Ferm Werk ruimte creëert voor lokaal maatwerk zoals actieve deelname aan de
Montfoortse pilot integraal werken in het sociaal domein;
2. De raad wenst dat samen met het bedrijfsleven en anderen, mensen in het klantenbestand
duurzaam worden geactiveerd.
3. De raad verwacht dat Ferm Werk onder meer door ontzorging en service voor lokale
ondernemers meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk of werkervaring kan
worden geboden.

Samenvatting
In de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 van Ferm Werk wordt rekening gehouden met
de trend van stijging van het aantal inkomensregelingen (het aantal uitkeringen). Daarmee gepaard
gaat dat de capaciteit van Ferm Werk om deze mensen aan het werk te krijgen of anderszins te
activeren moet worden vergroot. Daarnaast vergt de groep die beroep doet op de diensten van Ferm
Werk een fors meer intensieve begeleiding.
Onder meer hierdoor is deze begroting beleidsarm opgesteld in die zin dat alleen de wettelijke taken
en opdrachten zijn opgenomen. Ambities en opdrachten waarover eerder besluitvorming heeft
plaatsgevonden zijn opgenomen bij de aanvullende taken. De in het Integraal beleidsplan sociaal
domein Montfoort aangekondigde activerende begeleiding klantgroepen 3 en 4 is in deze begroting
nog niet opgenomen.
Bijlage(n)
Begroting GR Ferm Werk 2018 en meerjarenraming 2019-2021
Conceptbrief zienswijzen gemeente Montfoort op begroting 2018 Ferm Werk

Aanleiding
Jaarlijks moet de meerjarenbegroting Ferm Werk voor 15 juli worden toegezonden aan de provincie.
Daarvoor moet vaststelling plaatsvinden door het Algemeen Bestuur van de GR Ferm Werk. Het AB
houdt daarbij rekening met de zienswijzen van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
De constructie met een N.V. met een Raad van Commissarissen maakt de planning voor de
begrotingsbehandeling in vier gemeenten lastig. Vandaar dat gekozen is om een aantal sporen
tegelijk te volgen.
Beoogd resultaat
De zienswijzen van de verschillende raden worden meegewogen bij de definitieve vaststelling van de
begroting door het Algemeen Bestuur van Ferm Werk. Ruimte voor een lokale insteek is van belang
voor op maat behandeling en oplossingen in Montfoort.
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Argumenten
Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat een financiële meerjarenbegroting wordt
opgesteld. De Ferm Werkbegroting stelt de gemeenten in staat om de eigen begroting voor dit
taakveld op te stellen.
Financiën
Door de verwachte stijging van het aantal uitkeringen, de verandering van de klantgroepen waardoor
meer inspanningen nodig zijn van Ferm Werk voor de klanten met een afstand op de arbeidsmarkt en
nieuwe groepen klanten wordt de bijdrage van de gemeente in zowel de klantgebonden en de
uitvoeringskosten hoger.
Voor de klantgebonden kosten (de uitkeringen) geldt dat bij een tekort van meer dan 5% ten opzichte
van de rijksuitkering een aanvraag voor een vangnetuitkering kan worden gedaan. In de begroting van
Ferm Werk wordt daarmee voor Montfoort al rekening gehouden. Daarnaast geldt voor kleine
gemeenten dat het rijksbudget voor de uitkeringen (het BUIG budget) wordt gebaseerd op de
werkelijke uitgaven van twee jaar daarvoor (T min 2). Dat betekent dat voor gemeenten zoals
Montfoort er uiteindelijk voor de te verstrekken uitkeringen geen tekort is. De stijging van het aantal
uitkeringen betekent dat de algemene uitkering uit het gemeentefonds eveneens stijgt. Daaruit worden
de uitvoeringskosten van Ferm Werk worden betaald.
Ferm Werk legt nog veel de aandacht bij de jaarbegroting. De meerjarenraming geeft nog te weinig
inzicht in wat de deelnemende gemeenten meerjarig kunnen verwachten aan gemeentelijke bijdragen.
Vandaar dat in de zienswijze wordt verzocht dit in de begroting op te nemen.
Tijdpad / relatie met projectmatig werken
De door het AB vastgestelde begroting moet vóór 15 juli 2017 bij de provincie worden ingediend. Om
de zienswijzen van de vier gemeenteraden mee te kunnen nemen in de definitieve begroting is het
noodzakelijk dat de begroting nog in mei in de raden wordt behandeld.
Monitoring en evaluatie
De begroting en meerjarenbegroting maken deel uit van de stukken die in Montfoort behoren bij het
integrale beleidsplan sociaal domein. De begroting maakt vanzelfsprekend eveneens onderdeel uit
van de P & C cyclus van gemeente en die van Ferm Werk.
Bestuurlijke samenwerking
In de GR Ferm Werk werken de gemeenten Bodegaven-Reeuwijk, Oudewater, Woerden en Montfoort
samen in de taken op het gebied van Participatie, Werk en Inkomen, Inburgering en deels ook
Schuldhulpverlening.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,
de secretaris,
de burgemeester,

drs M.P.C. Gadella-van Gils

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong
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In de openbare vergadering van 22 mei 2017 heeft de gemeenteraad besloten de navolgende
zienswijzen in te dienen:
1. Ondanks de stijgende bestandsontwikkeling en de grote opgave voor Ferm Werk verwacht
de raad dat Ferm Werk ruimte creëert voor lokaal maatwerk zoals actieve deelname aan de
Montfoortse pilot integraal werken in het sociaal domein;
2. De raad wenst dat samen met het bedrijfsleven en anderen, mensen in het klantenbestand
duurzaam worden geactiveerd.
3. De raad verwacht dat Ferm Werk onder meer door ontzorging en service voor lokale
ondernemers meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk of werkervaring kan
worden geboden.

de griffier,

de voorzitter,

mr. C.G.M. Bus

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong
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