
 
 
 
 
 
 
Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Kasteelplein 5 
3417 JG Montfoort 
 
 
14 februari 2018 
 
 
Betreft: activering arbeidsgehandicapten
 
 
Geacht College, 
 
Hierbij een reactie op het collegevoorstel  B&
activering van medeburgers ingedeeld in de categorieën 3 en 4 van de Participatiewet Montfoort, 
door SWOM en Ferm Werk. 
 

1. De kaderbrief Ferm Werk 2019
medeburgers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zal toenemen. Dat wordt onder 
meer veroorzaakt doordat de toegang tot de WSW geheel en tot de Wajong grotendeels is 
afgesloten. Zodoende is een groeiende groep burgers aangewezen op de Participatiewet. 

 
2. Gelet op het voorgaande schaart de Participatieraad zich vanzelfsprekend achter elk initiatief 

om de positie van kwetsbare inwoners te verbeteren. In zoverre wordt ingestemd met het 
onderhavige raadvoorstel.
 

3. Toegejuicht wordt verder dat thans een start gemaakt wordt met een integrale lokale aanpak 
via samenwerking tussen Ferm Werk en de SWOM. De Participatieraad wil hopen dat in de 
toekomst de samenwerking tussen Ferm Werk en het lokale sociale domein verder w
uitgebreid en dat Ferm Werk en het SWOM daartoe blijvend financieel in de gelegenheid 
worden gesteld.  
 

4. Blijft over de vraag of met de nu getoonde ambitie de eindstreep is bereikt. Wat de 
Participatieraad betreft is dat niet het geval. Immers, nog ste
kwetsbare burgers groot circa 60 personen,  geen of te weinig steun om deel te nemen aan 
de samenleving. Dat is in strijd met de Participatiewet en het Sociaal beleidsplan van de 
gemeente. Er is nog een lange weg te gaan en dat 
doet aan deze conclusie niets af. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Participatieraad  
J.H.A. Verschuur 
 
 
 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders 

Betreft: activering arbeidsgehandicapten klantgroepen 3 en 4 

Hierbij een reactie op het collegevoorstel  B&W, zaaknummer: 518954 met betrekking tot de 
activering van medeburgers ingedeeld in de categorieën 3 en 4 van de Participatiewet Montfoort, 

De kaderbrief Ferm Werk 2019-2022 geeft aan dat in de nabije toekomst de groep 
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zal toenemen. Dat wordt onder 

meer veroorzaakt doordat de toegang tot de WSW geheel en tot de Wajong grotendeels is 
afgesloten. Zodoende is een groeiende groep burgers aangewezen op de Participatiewet. 

et voorgaande schaart de Participatieraad zich vanzelfsprekend achter elk initiatief 
om de positie van kwetsbare inwoners te verbeteren. In zoverre wordt ingestemd met het 
onderhavige raadvoorstel. 

Toegejuicht wordt verder dat thans een start gemaakt wordt met een integrale lokale aanpak 
via samenwerking tussen Ferm Werk en de SWOM. De Participatieraad wil hopen dat in de 
toekomst de samenwerking tussen Ferm Werk en het lokale sociale domein verder w
uitgebreid en dat Ferm Werk en het SWOM daartoe blijvend financieel in de gelegenheid 

Blijft over de vraag of met de nu getoonde ambitie de eindstreep is bereikt. Wat de 
Participatieraad betreft is dat niet het geval. Immers, nog steeds ontvangt een groep zeer 
kwetsbare burgers groot circa 60 personen,  geen of te weinig steun om deel te nemen aan 
de samenleving. Dat is in strijd met de Participatiewet en het Sociaal beleidsplan van de 
gemeente. Er is nog een lange weg te gaan en dat er nu een tiental burgers extra hulp krijgen 
doet aan deze conclusie niets af.  

W, zaaknummer: 518954 met betrekking tot de 
activering van medeburgers ingedeeld in de categorieën 3 en 4 van de Participatiewet Montfoort, 

2022 geeft aan dat in de nabije toekomst de groep 
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zal toenemen. Dat wordt onder 

meer veroorzaakt doordat de toegang tot de WSW geheel en tot de Wajong grotendeels is 
afgesloten. Zodoende is een groeiende groep burgers aangewezen op de Participatiewet.  

et voorgaande schaart de Participatieraad zich vanzelfsprekend achter elk initiatief 
om de positie van kwetsbare inwoners te verbeteren. In zoverre wordt ingestemd met het 

Toegejuicht wordt verder dat thans een start gemaakt wordt met een integrale lokale aanpak 
via samenwerking tussen Ferm Werk en de SWOM. De Participatieraad wil hopen dat in de 
toekomst de samenwerking tussen Ferm Werk en het lokale sociale domein verder wordt 
uitgebreid en dat Ferm Werk en het SWOM daartoe blijvend financieel in de gelegenheid 

Blijft over de vraag of met de nu getoonde ambitie de eindstreep is bereikt. Wat de 
eds ontvangt een groep zeer 

kwetsbare burgers groot circa 60 personen,  geen of te weinig steun om deel te nemen aan 
de samenleving. Dat is in strijd met de Participatiewet en het Sociaal beleidsplan van de 

er nu een tiental burgers extra hulp krijgen 


