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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden d.d. 19 januari 2023 in het 
gemeentehuis Woerden  
 
Aanwezig:  Rob Kotvis voorzitter, Ineke Alsem penningmeester, Corrie Middelkoop – Wielink, 

Wim Agterof, Ellis Elting, Foppe ten Hoor, Jaap Burggraaf, Mirjam Vergeer (notulist) 
Afwezig m.k:  Adriaan Wirtz  
Gasten:  Suzanne v.d. Gein beleidsambtenaar, Lyda Groot, Hans Konings en Jolanda v.d. 

Spiegel (toekomstige leden Participatieraad) 
 
1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 20 .00 uur met een woord van welkom, in het bijzonder aan 
alle gasten. Hij deelt mee dat de secretaris afwezig is.  
De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Maatschappelijke Agenda (MAG) 
De beleidsambtenaar licht het proces tot op heden toe. Zie ook de presentatie die als bijlage is  
toegevoegd. 
De MAG wordt herijkt omdat er veranderingen binnen het sociaal domein zijn en er zaken nog niet  
uitgevoerd zijn. De gemeenteraad wil meer (interactief) betrokken worden. Ook moeten andere  
partners meer betrokken worden. De planning is om in april het beleidskader - voor 4 jaar - vast te  
stellen en in oktober / november de uitvoeringsagenda. Deze uitvoeringsagenda wordt jaarlijks  
bijgesteld en wordt gekoppeld aan de p&c-cyclus. Hierdoor kan de actualiteit worden meegenomen. 
Er wordt gesproken over de rol van de Participatieraad. Er zal advies worden uitgebracht bij de 2  
mijlpalen. Er wordt een aparte sessie afgesproken met de Participatieraad waarin het concept 
beleidskader wordt besproken. Op het definitieve voorstel naar de gemeenteraad zal vervolgens een  
formeel advies worden uitgebracht. De beleidsambtenaar doet een voorstel voor een datum voor  
deze sessie.  
De Participatieraad denkt nog na over hoe ze zal meedenken over de uitvoeringsagenda. De  
beleidsambtenaar zal ons verder informeren over betreffende werksessies. 
 
3. Enquête jeugd 
Er zijn 2 enquêtes en gesprekken met verschillende organisaties gehouden. 8 Jongeren  
gaven aan interesse in deelname aan een jongerenraad te hebben. Bij een gesprek hierover waren er  
3 hiervan aanwezig (plus 2 anderen).  Er zijn 3 aanbevelingen gedaan: meer voorzieningen, meer  
informatie en meer meepraten. Meepraten zal als eerste worden opgepakt door te proberen een  
jongerenraad op te richten.  
De resultaten van de enquête worden opgestuurd naar de gemeente. De aanbevelingen  
worden met de betreffende beleidsambtenaren besproken. Als daar geen draagvlak voor het  
oppakken van de aanbevelingen is,  zal hierover een formeel advies worden opgesteld.  
Verder is gesproken over hoe je een jongerenraad actief kan houden (> gelijk een thema laten  
oppakken), over het idee van een kinderraad en kinderburgemeester en het ontbreken van het  
jongerenwerk in enquête en aanbevelingen. 
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4. adviesaanvragen  
Verordening en beleidsregels jeugd 
Het concept advies is akkoord en wordt doorgestuurd naar de gemeente. 
 
Beschermd wonen 
Er is nog geen vervolgreactie van de betreffende ambtenaar gekomen (over hoe de verbinding wordt 
gelegd met de WLZ). 
 
Toekenning Meerkosten Zorg (TMZ) 
Het advies is verstuurd, maar niet meegenomen in het proces binnen de gemeente. 
 
Om de adviesaanvragen beter te stroomlijnen is de verordening uit 2015 bekeken.  Het DB doet een 
voorstel om de verordening op een aantal punten aan te passen. Dit komt in februari op de agenda.  
 
5. Voortgang vanuit Kernteams 
Zorg 
Dit team heeft gesproken over het vastlopen van de zorg, de huishoudelijke hulp, de mantelzorg. Er 
is een personeelstekort en er is sprake van dubbele vergrijzing (mantelzorgers worden ook ouder). Er 
is geen oplossing voorhanden. 
Woerden&Democratie heeft raadsvragen gesteld over Ferm Werk. O.a. of de Participatieraad 
betrokken is. Het antwoord is nee, want het betreft een interne aangelegenheid en het gaat over 
personen. 
 
Jeugd 
Dit kernteam heeft zich beziggehouden met de enquête en het advies over de verordening Jeugd. 
 
Werk en inkomen 
Dit kernteam heeft gewerkt aan het advies TMZ. 
 
6. Ingekomen stukken en uitnodigingen a.d.h.v. actueel overzicht 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. In de laatste nieuwsflits van de Koepel Adviesraden wordt  
gemeld hoe je zelf een account kan aanmaken. Daarna kan je op elk gewenst moment eerder  
gegeven webinars volgen. 
 
7 Vaststelling verslag vergadering 15 december 2022 
Dit wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
8 Actielijst Participatieraad stand van zaken maand januari 2023 
Toegevoegd wordt: inhoudelijk bedragen aan de MAG. 
 
9 Rondvraag en sluiting 
Jaap geeft aan in september te stoppen. Hij wil zijn termijn niet nog een keer verlengen. 
De introductiecursus van de Koepel Adviesraden is door 2 toekomstige leden gevolgd en als zeer 
zinvol ervaren.  
De suggestie wordt gedaan het logo van de Participatieraad te updaten.  
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
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