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Zienswijze bij begroting Ferm Werk 2018 - 2021

De raad v a n de g e m e e n t e O u d e w a t e r ;

gelezen het voorstel d.d.

9 mei 2017

van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

besluit:

De voorgestelde zienswijze bij de begroting Ferm Werk 2018-2021 vast te stellen en ter kennis te
brengen van het dagelijks en algemeen bestuur van Ferm Werk
De zienswijze luidt:
De raad van Oudewater heeft de begroting Ferm Werk 2018 - 2021 ontvangen. De raden van de vier
in Ferm Werk deelnemende gemeenten hebben op basis van de gemeenschappelijke regeling Ferm
Werk de mogelijkheid om een zienswijze uit te brengen alvorens het algemeen bestuur Ferm Werk
de begroting vaststelt en indient bij de provincie. Het traject staat onder grote tijdsdruk, ook omdat
nogal wat gremia bij het opstellen en vaststellen van de begroting zijn betrokken.
Over het proces
In verband met het voorgaande vindt de raad het een goede aanvulling dat dit jaar een kaderbrief is
verschenen als opmaat voor deze begroting. In principe maakt een kaderbrief het mogelijk dat de
raden van de deelnemende gemeenten in een vroeg stadium een integrale discussie voeren over
inhoudelijke beleidsuitgangspunten en financiële kaders. Helaas was de Kaderbrief 2018 in dat licht
nog niet optimaal; een fundamenteel gesprek over uitgangspunten en doelstellingen was niet goed
mogelijk. De raad begrijpt dat vooralsnog is gekozen voor continuering van het huidige beleid en de
begroting daarop te baseren. De raad dringt er op aan in een vervolgtraject alsnog aanvullend
vernieuwend beleid te formuleren. Dit achten wij noodzakelijk gezien de ontwikkelingen zoals
geschetst in de rapportage Q 1 , de Kaderbrief en de nu voorliggende begroting. Wij vinden het
onacceptabel dat het aantal inwoners dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering verder stijgt, in het
licht van uw inspanning.

In de begroting (pag. 5 en verder) staat een aantal doelstellingen verwoord. De raad is verheugd te
zien dat wordt ingezet op een toename van het gebruik van de Bbz-regeling. Het is belangrijk
zelfstandig ondernemerschap te promoten om in het eigen inkomen te voorzien.
Over de begroting
De begroting is een extrapolatie op basis van huidig beleid. Desondanks neemt de gemeentelijke
bijdrage grote geldstroom (cliëntgebonden kosten) toe met C 4 9 . 0 7 0 ^ en nemen de
uitvoeringskosten toe met k 51.898,^ De raad begrijpt dat verwacht wordt dat sprake zal zijn van
een groter en een meer 'bewerkelijk' bestand en dat dat meer kosten met zich meebrengt, maar vindt
de toename in formatie fors. De toename aan uitvoeringskosten moet gepaard gaan met een hogere
ambitie wat betreft vernieuwing van instrumenten die bijdragen aan toeleiding naar werk en
bevordering van sociale activiteit. In die zin wil de raad benadrukken achter de opvatting van het
college te staan dat een fundamentele discussie moet plaatsvinden over de affectiviteit en de
efficiëntie van de dienstverlening door Ferm Werk en dat die waar mogelijk moet leiden tot een
begrotingswijziging die nog kan worden meegenomen in de gemeentelijke begroting 2018.
Over het vervolg
De raad gaat er vanuit dat de hiervoor bedoelde discussie zo spoedig mogelijk plaatsvindt en leidt tot
aanvullende keuzes. Uiteindelijk wil de raad dat deze aanvullende keuzes in elk geval een
(inhoudelijke en financiële) vertaling krijgen in de resultaatafspraken met Ferm Werk voor 2018 en de
Kaderbrief 2019 die in het najaar door Ferm Werk wordt opgesteld.De raad van Oudewater heeft de
begroting Ferm Werk 2018 - 2021 ontvangen. De raden van de vier in Ferm Werk deelnemende
gemeenten hebben op basis van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk de mogelijkheid om
een zienswijze uit te brengen alvorens het algemeen bestuur Ferm Werk de begroting vaststelt en
indient bij de provincie. Het traject staat onder grote tijdsdruk, ook omdat nogal wat gremia bij het
opstellen en vaststellen van de begroting zijn betrokken.
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