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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden d.d. 15 december 2022 in het 
gemeentehuis Woerden  
 
Aanwezig:  Adriaan Wirtz secretaris, Ineke Alsem penningmeester, Corrie Middelkoop – Wielink, 

Wim Agterof, Ellis Elting, Foppe ten Hoor, Jaap Burggraaf, Mirjam Vergeer (notulist) 
Afwezig m.k:  Rob Kotvis  
Gasten:  Mariette Pennarts wethouder, Suzanne v.d. Gein beleidsambtenaar, Lyda Groot 

(toekomstige lid Participatieraad) 
 
1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda 
De secretaris opent de vergadering om 19 .00 uur met een woord van welkom, in het bijzonder aan 
alle gasten. Hij deelt mee dat de voorzitter ziek en daarom afwezig is.  
De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Gesprek met wethouder Pennarts. 
In haar takenpakket zitten behalve P & O o.a. coördinatie Sociaal Domein, Wmo en welzijn, 
volksgezondheid, inwonersparticipatie en gebiedsgericht werken. Suzanne v.d. Gein is aanwezig om 
zo nodig verdere toelichting te geven. 
Een aantal onderwerpen wordt met elkaar besproken: 
Ervaringsdeskundigheid – De wethouder zegt dat die past in het participatieproces van de MAG en bij 
inclusie. De participatieraad geeft aan dat tijdens de vorige vergadering Enik en Nely Sieffers 
informatie hebben gegeven over ervaringsdeskundigheid. Enik zoekt een locatie in Woerden en Nely  
Sieffers kan ondersteuning bieden om dit onderwerp in te bedden in het beleid van de gemeente. 
De Participatieraad dringt aan op het aanstellen van vaste medewerkers bij de gemeente bij het 
maken van nieuw beleid, m.n voor de lokale inbedding. 
MAG – De wethouder zegt dat de huidige MAG wordt verlengd. Een aantal thema’s moet worden 
herijkt. Dat gaat gebeuren in co-creatie. Positieve gezondheid is het uitgangspunt, van waaruit alles 
bekeken en geprioriteerd wordt. 
De participatieraad vraagt zich af waarom herijkt moet worden. Dat kost immers veel tijd en 
menskracht. De wethouder geeft aan dat dit moet om b.v. ervaringsdeskundigheid een plek te geven. 
De participatieraad vraagt zich ook af of er wel aandacht voor de Huizen van Woerden is / blijft. Dat 
zijn zinvolle instellingen. De wethouder zegt dat deze Huizen in het collegewerkprogramma staan. 
De wethouder geeft verder aan dat er onderzoek wordt gedaan naar Wonen en Zorg. De 
participatieraad benadrukt dat de gemeente zich goed bewust moet zijn van wat binnen haar 
mogelijkheid ligt, wat zij echt kan waarmaken. 
Aan de discussie rondom de MAG wordt nog toegevoegd dat – in de ogen van de participatieraad - 
verschillende zaken niet goed zijn verlopen en dat dit moeilijk bespreekbaar is met de gemeente. 
Afgesproken wordt dat Suzanne in januari bij de vergadering is om het verdere proces MAG toe te 
lichten en te bespreken op welke punten de participatieraad kan inspringen. 
Woerden Wijzer - De participatieraad vindt het belangrijk dat de gemeente eerst visie ontwikkelt op  
de toegang. De wethouder zegt dat deze visie onderdeel is van de MAG. In een vergadering van de  
participatieraad is de directeur van de Thuisbasis (Montfoort) geweest. Deze organisatie is een mooi  
voorbeeld van bij de toegang geïntegreerde hulpverlening. Woerden Wijzer zou bij zo’n  
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organisatievorm samen met hulpverlening in een stichting kunnen komen. De wethouder gaat in  
gesprek met Oudewater. Daar is hulpverlening ook al geïntegreerd. 
 
3. adviesaanvragen  
Verordening en beleidsregels jeugd 
Voor 17 januari moet het advies bij de gemeente zijn. Het kernteam jeugd zal in de 1ste week van  
januari een gesprek met Haico Mol hebben. Alle leden worden verzocht hun reacties op de stukken  
van Haico rechtstreeks naar het kernteam jeugd te sturen. 
 
Beschermd wonen 
Er is reactie per mail verstuurd naar de betreffende ambtenaar.  Die heeft de ontvangst bevestigd. 
Als reactie daarop sturen haar ook nog een bevestiging van ontvangst en tevens nog de vraag hoe de 
verbinding wordt gelegd met de WLZ.  
 
Beleidsregels huishoudelijke hulp. 
De reactie op de beleidsregels is verstuurd naar de gemeente en daar heeft de gemeente op 
gereageerd. 
 
In het kader van de adviesaanvragen vanuit de gemeente hebben de voorzitter en de secretaris vorige 
week een gesprek gehad met Suzanne v.d. Gein. Over sommige onderwerpen wordt namelijk 
helemaal geen advies gevraagd en aanvragen komen vaak te laat. Om de adviesaanvragen beter te 
stroomlijnen wordt de verordening uit 2015 bekeken en waar nodig aangepast. Het DB doet een 
voorzet en de verordening komt in februari op de agenda. Daarna kan hij met de gemeente worden 
besproken en moet hij opnieuw worden vastgesteld en onder de aandacht worden gebracht bij de 
beleidsambtenaren. 
 
4. Voortgang vanuit Kernteams 
Zorg 
Dit team heeft zich voorbereid op het gesprek met wethouder Pennarts. Zij gaat in januari in gesprek 
met het nieuwe lid van dit kernteam. 
 
Jeugd 
De enquête heeft 99 respondenten en kan in januari worden besproken. 8 Jongeren hebben 
interesse om mee te praten en zij worden in de kerstvakantie bij elkaar geroepen.  
 
Werk en inkomen 
Er is een gesprek met de gemeente geweest over Inburgering. Die is nog niet goed geregeld. 
Er is een adviesaanvraag over Toekenning Meerkosten Zorg binnen. De aanvraag is slechts een A-4tje  
en geeft onvoldoende informatie om een advies te geven. De voorzitter gaat een mail sturen naar de  
gemeente om de stukken die naar het college gaan op te vragen, om een gedegen advies te kunnen  
geven. De secretaris maakt een opzet voor deze mail. 
 
5 Voordracht nieuw lid Participatieraad 
Er is een positief gesprek geweest met deze kandidaat. Besloten wordt dat de voordracht naar de 
gemeente gaat. 
 
6 Ingekomen stukken en uitnodigingen a.d.h.v. actueel overzicht 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. De vergaderplanning 2023 wordt vastgesteld. 
 
7 Vaststelling verslag vergadering 17 november 2022 
Bij agendapunt 4 kernteam werk en inkomen wordt gesproken over preverordening armoedebeleid  
en gehandicapten. Dit moet zijn voorgenomen wijziging Toekenning Meerkosten Zorg. Verder wordt  
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het verslag ongewijzigd vastgesteld. 
 
8 Actielijst Participatieraad stand van zaken maand december 2022 
Toegevoegd worden: MAG-procedure en enquête jeugd in januari, verordening participatieraad 2015 
in februari. 
 
9Rondvraag en sluiting 
Iedereen wordt uitgenodigd voor het Zegveldse Verenigingenspel op 28 januari 2023. 
Er wordt geïnformeerd naar de cursussen voor nieuwe leden. De Koepel organiseert regelmatig 
verschillende cursussen. Opgeven kan via de ambtelijk ondersteuner. 
De secretaris sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor de kerstborrel. 
 
 
 
 
 
 


