Aan: college van B&W gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Ter attentie van dhr. M. Kromwijk
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Raadhuisplein 1
2411 BD Bodegraven
Datum: 19 februari 2015
Onderwerp: Situatie Ferm Werk
Bijlagen:

Geachte heer Kromwijk, beste Martien,
Met belangstelling hebben we kennis genomen van de RIB 2015 nr 12 van 12 februari 2015. Deze
brief schetst een zorgelijk beeld van Ferm Werk ruim een jaar na haar oprichting. De brief is voor een
groot aantal fracties in de gemeenteraad van Woerden aanleiding geweest tot het verzoek om een
interpellatiedebat. Dit vindt plaats op 19 februari 2015. Een bijzonder bestuurlijk instrument dat niet
vaak wordt ingezet. De berichtgeving in de media (onlangs in de IJsselbode) geeft een onwenselijk
beeld van Ferm Werk. Niet goed voor clienten (WWB en WSW), maar ook niet goed voor potentiele
werkgevers.
Op de website van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is, op basis van rapportage aan het college
over het 4e kwartaal 2014, gemeld dat de toetsing aan de poort bij het aanvragen van een uitkering is
verscherpt. Met een ondertoon van tevredenheid wordt vermeld dat 71% van de aanvragen is
afgewezen. Zowel de RIB als de aantallen afwijzingen roepen bij Puree veel vragen op.
Met het oog op de commissie van 4 maart aanstaande willen we de volgende vragen voorleggen:
 Hoe hoog is het percentage afwijzingen bij de andere drie gemeenten?
 Hoe hoog was het aantal afwijzingen in eerdere jaren? Is er sprake van een trend?
 Kan uit deze stijging van het aantal afwijzingen de conclusie worden getrokken dat eerdere
toekenningen te gemakkelijk of onrechtmatig waren?
 Wat zijn de afwijzingsgronden?
 Betreft het zogenaamde verplichte wachtperioden en mag men daarna opnieuw aanvragen
of zijn het definitieve afwijzingen?
 Worden aanvragers terugverwezen naar voorliggende uitkeringen?
 Hoeveel klachten zijn bij Ferm Werk ingediend over de behandeling?
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Zijn er bezwaren ingediend? Hoeveel en wat is daarmee gebeurd?

In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Jan Bouwens (Voorzitter Stichting Puree)
Omdat dit document per mail wordt aangeboden ontbreekt de handtekening.

Meer weten over Stichting Puree? Kijk op www.stichtingpuree.nl
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