
 

 

 

 

Amendement zienswijze begroting Ferm Werk 2018 - 2021 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel inzake de 

Zienswijze op de begroting Ferm Werk 2018-2021 (17.r00263): 

De raad besluit: 

De tekst van de concept zienswijze gemeenteraad Woerden bij begroting Ferm Werk 2018 

onder de kop “Over het vervolg”, te vervangen door de volgende tekst: 

“Over het vervolg 

De raad is uiterst teleurgesteld in het dagelijks bestuur van Ferm Werk over het niet 

verwerken van de opdracht uit de motie “Kaderbrief Ferm Werk” in de begroting zoals 

unaniem aangenomen door de raad. Hiermee is de voorgestelde begroting van Ferm Werk 

niet acceptabel voor de gemeente Woerden.  

De raad verzoekt het bestuur van Ferm Werk dringend ervoor zorg te dragen dat, voor het 

vaststellen van de begroting 2018 van de gemeente Woerden, de raad zich uit kan spreken 

over een aangepaste begroting waarin de opvatting van de raad verwerkt is. En dus voor de 

Woerdense inwoners die ondersteuning nodig hebben van Ferm Werk concrete plannen 

beschikbaar zijn die antwoord geven op de in de motie gestelde vragen en invulling geven 

aan de uitgangspunten.” 

Toelichting 

De sterke toename in 2016 van Woerdenaren die afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud 

van Ferm Werk, deze trend die doorzet in 2017 en verder, en de stagnatie van de uitstroom 

vereisen actie. De raad heeft dit eerder gesignaleerd en middels een motie opdracht 

gegeven tot het opstellen van een actieplan, als onderdeel van de begroting. Tijdens de 

commissiebehandeling van de begroting Ferm Werk 2018 werd duidelijk dat niet aan deze 

opdracht is voldaan. De situatie is zo urgent dat dit niet acceptabel is voor de raad, vandaar 

deze aanvullende opdracht om tot oplossingen te komen.  
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