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Betreft:  Wijkverbindend werken en huisvesten in de Woerdense kernen 

                                                                                                                                                   

LS, 

 

Naar aanleiding van een aantal gevoerde gesprekken met marktpartijen, casuïstiek, de onlangs 

uitgevoerde nulmeting door K2 ten aanzien van de effectiviteit van de inzet van het voorliggend veld 

en het sociaal werken in de wijk en een aantal recente maatschappelijke ontwikkelingen waaronder de 

Covid-19 pandemie, heeft de Participatieraad een aantal zorgen en vragen die zij graag met u wil delen 

ten aanzien van het wijkverbindend werken en huisvesten in de Woerdense kernen. 

 

Allereerst merken wij op dat in de Strategische Heroriëntatie de voorzieningen in het Sociale Domein 

gerubriceerd in de categorie 4 en die betrekking hebben op het wijkgericht werken, buiten schot zijn 

gebleven. De Participatieraad is daar uiteraard blij mee. 

 

Als raad constateren wij echter dat als gevolg van een opeenstapeling van ontwikkelingen het 

wijkverbindend werken en huisvesten in de Woerdense kernen en wijken naar ons gevoel steeds meer 

aandacht behoeft, meer dan voorheen; 

− Voor nieuwe instroom van beschermd wonen cliënten geldt vanwege gewijzigde regelgeving 

dat er meer in de plaats van herkomst moet worden gerealiseerd. Dit heeft tevens gevolgen 

voor de regionale uitstroom. Deze cliënten worden in toenemende mate in woonvoorzieningen 

in de wijken ondergebracht. 

− De wijken en kernen en wooncomplexen binnen de gemeente Woerden vertonen nog een 

onevenwichtige verhouding als het gaat om het percentage sociale huurwoningen 

(Woonvisie). Ook is er zorg omtrent het absolute aantal woningen, gegeven de beperkte 

beschikbaarheid, de lange wachttijden en de inspanningen die gemeenten moeten doen om 

statushouders te vestigen.  

Doelstelling van de gemeente is om 20% van de woningen bij nieuwbouwprojecten waarbij 

50 of meer woningen ontwikkeld worden, te laten bestaan uit sociale huurwoningen. Uit de 
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meest recente nieuwbouwplannen, bijvoorbeeld het plan Snellerpoort (15% sociale 

woningen), welke nu ter besluitvorming ligt, blijkt dat dit nog niet altijd wordt gerealiseerd.  

− De verpleeghuisplaatsen voor ouderen in de gemeente Woerden zijn voorbehouden aan de 

categorie ouderen met het hoogste zorg-zwaartepakket (ZZP 6-9). De overige ouderen zullen 

zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen, al dan niet met extra ondersteuning. Hierbij ligt  

toenemende vereenzaming op de loer. 

− Landelijk valt er een toename te constateren van het aantal mensen dat verward gedrag 

vertoond. Vooralsnog lijkt dit een gevolg te zijn van wachtlijsten en de ambulantisering van 

de zorg voor mensen met psychische aandoeningen. 

− Als gevolg van de Corona crisis en de aangekondigde gemeentelijke lastenverzwaring zullen 

de meest kwetsbare burgers als eerste te maken krijgen met de effecten ervan, zoals ontslag, 

schuldenproblematiek of het wegvallen van dagbesteding. 

Kort samengevat betreffen onze zorgen de hoge concentratie bijzondere doelgroepen in bepaalde 

wijken en wooncomplexen, het lage percentage sociale huurwoningen en uiteraard ook de 

beschikbaarheid van woningen.     

Al deze ontwikkelingen dragen eraan bij dat naar onze verwachting de druk op het sociaal werken in 

de wijk en de inzet van het voorliggend veld zal toenemen. Het creëren van een meer solide sociaal 

vangnet in de kernen en wijken van de gemeente is essentieel om het toenemend aantal burgers die 

meer dan voorheen in de knel dreigen te komen te kunnen ondersteunen. 

 

Graag gaan wij met u in gesprek over deze onderwerpen waarbij we onder andere de volgende vragen 

hebben; 

• Zijn onze zorgen herkenbaar en deelt u die ook? 

• Hoe kan geborgd worden dat de vastgelegde streefcijfers uit de woonvisie (bijvoorbeeld 20% 

sociale woningen) ook daadwerkelijk worden gerealiseerd? 

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het wijkgericht werken nog doelgerichter (zichtbaarder en 

effectiever) wordt? 

• Kunnen we deze zorgenpunten wellicht een plek geven binnen de Maatschappelijke Agenda? 

 

Wij kijken met belangstelling uit naar uw reactie. 

 

Hoogachtend, 

 

 

Rob Kotvis, Voorzitter 

 

Rob Kotvis,  

Voorzitter Participatieraad gemeente Woerden, 

 


