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Ons kenmerk: PR 2021/005       Woerden, 27 oktober 2021 

   

  

Betreft:  Project Ferm Wijzer Light 

 

 

Geacht College, 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

 

Naar aanleiding van de RIB “Het projectplan voor de uitvoering van het project Ferm Wijzer Light, 

dat voortvloeit uit de strategische heroriëntatie” d.d. 26 april 2021 hebben wij aan uw College en uw 

Raad advies uitgebracht d.d. 4 mei 2021. 

 

Daar is door het College op gereageerd met mail van 14 juni jl. en toegelicht door de verantwoordelijk 

wethouder in onze vergadering van 14 juni. 

Gelet op deze reactie hebben wij u met brief van 28 juni 2021 nog eens nadrukkelijk gevraagd de in 

de eerder genoemde Raadsinformatiebrief genoemde besluiten en maatregelen te heroverwegen en bij 

te stellen. 

 

Recent, te weten op 9 september jl., is de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van Ferm 

Wijzer Light, waarbij op een aantal essentiële aspecten aanpassingen op de aanvankelijk voorgenomen 

besluiten werden aangekondigd.  

Kort samengevat komt het er op neer dat de gemeente Woerden de uitvoering van de Participatiewet 

in z’n geheel blijft delegeren aan Ferm Werk, die daar ook de totale verantwoordelijkheid voor draagt. 

Er vindt dus geen overdracht van dossiers plaats van Ferm Werk naar Woerden Wijzer. Ferm Werk 

verwijst de mensen van de C - en D - categorie voor sociale activering naar Woerden Wijzer, maar 

blijft verantwoordelijk voor hen. 

 

In onze vergadering van 20 oktober jl. zijn wij hierover door de gemeente Woerden en door Ferm 

Werk geïnformeerd.  

Wij willen u graag laten weten dat wij verheugd zijn met de aanpassingen c.q. bijstelling van de 

besluiten, deze zijn in lijn met de eerder door ons gegeven adviezen. 
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Het lijkt ons een goede zaak dat een en ander wordt vastgelegd en adviseren u derhalve dit te borgen 

in een aangepaste of nieuwe Raadsinformatiebrief zodat er nu en/of nadien geen misverstand kan 

ontstaan over wie waarvoor verantwoordelijk is en er geen onduidelijkheid is voor de betrokken 

inwoners van Woerden. 

 

Graag vernemen wij uw reactie. 

 

 

Hoogachtend en met vriendelijke groet, 

 

 
Rob Kotvis 

Voorzitter Participatieraad gemeente Woerden 

 

 

 

 


