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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden d.d. 20 oktober 2022 in het 
gemeentehuis Woerden  
 
Aanwezig:  Rob Kotvis voorzitter, Adriaan Wirtz secretaris, Ineke Alsem penningmeester, Corrie 

Middelkoop – Wielink, Herma Verbeij, Wim Agterof, Ellis Elting, Foppe ten Hoor, 
Mirjam Vergeer (notulist) 

Afwezig m.k:  Jaap Burggraaf 
Gasten:  Chris Nijboer (toehoorder), Jacques Rozendaal wethouder en Erik Schneider (punt 2), 

Anyck Aldewereld (punt 3) 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur met een woord van welkom in het bijzonder aan 
wethouder Rozendaal, Erik Schneider (gemeente Woerden) en Chris Nijboer (toehoorder). De agenda 
wordt vastgesteld. 
 
2. Gesprek met wethouder Rozendaal (armoedebeleid en jeugd).  
De wethouder stelt zichzelf eerst voor. Hij woont in Gouda en is daar o.a. leraar MBO en raadslid  
(met aandachtsgebied Sociaal Domein) geweest. In zijn portefeuille zitten jeugd(zorg),  
armoedebeleid en schuldhulpverlening, opvang en inburgering, onderwijs(huisvesting),  
werk en inkomen, economische zaken.  
Wat betreft werk en inkomen ziet hij dat er meer werkloosheid is onder mensen met een  
afstand tot de arbeidsmarkt. Bestaanszekerheid is momenteel het belangrijkste thema. De gemeente  
heeft een noodfonds van 1 miljoen ingesteld. Hieruit worden regelingen en tegemoetkomingen  
energiekosten betaald, bedoeld voor huishoudens en maatschappelijk vastgoed. 
De nieuwe Wet inburgering heeft vertraging opgelopen. Voor de taakstelling (huisvesting  
statushouders) moeten in 2022 40 woningen beschikbaar komen. De Participatieraad vindt dat het  
proces m.b.t. de nieuwe Wet inburgering stroperig is en ziet dat de opvang Oekraïners veel impact  
hierop heeft. Over dit onderwerp zal separaat met de wethouder worden gesproken. 
 
Erik Schneider (ambtenaar armoedebeleid) geeft aan dat de opvang Oekraïners nu is ingeregeld en 
dat de aandacht kan worden verlegd naar regulier werk: bestaanszekerheid. De nadruk ligt op de 
energiecrisis. Met partners worden de problemen geïnventariseerd. Er is een “route” beschikbaar 
voor mensen die niet rond kunnen komen. De route loopt via de schuldhulpverlening van de 
gemeente. Ferm Werk betaalt zo nodig uit. De grens om in aanmerking te komen voor compensatie 
is opgetrokken naar 120% boven bijstandsniveau. De Participatieraad geeft aan een paar maanden 
geleden een advies te hebben uitgebracht n.a.v. het rapport van de Rekenkamer. Advies was o.a. om 
actief op zoek te gaan naar mensen die niet rond kunnen komen, maar die geen vergoeding 
aanvragen (groep die alleen AOW ontvangt, zzp-ers die niets verdienen, ouderen die niet bij de 
Voedselbank komen, mensen die de weg niet weten in de digitale wereld).  Het idee wordt geopperd 
om POH-ers te bevragen op signalen van verborgen armoede. 
Erik geeft aan dat dit jaar veel meer huishoudens de weg naar de gemeente hebben gevonden. En 
dat door de Oekraïnecrisis veel is samengewerkt met maatschappelijke organisaties en dat er 
daardoor nieuw elan in de samenwerking is gekomen. 
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Wat betreft jeugd is jeugdparticipatie opgenomen in het coalitieakkoord. Jeugd is ook onderdeel van 
het beleid positieve gezondheid. Landelijk komt er een nota jeugd. De gemeente wacht af wat daarin 
staat, ook over de methodiek van inkoop jeugdzorg. De Participatieraad geeft aan dat er weinig voor 
“gewone” jeugdigen tussen 12 en 18 jaar te doen is. Daarnaast is de groep die vooral online leeft  
moeilijk te bereiken. Het kernteam jeugd doet onderzoek naar de problemen onder jeugdigen en zal 
de resultaten van haar enquête met de wethouder delen. De wethouder geeft nog aan dat 
momenteel vanuit het RMC heel intensieve casusbegeleiding wordt gedaan. 
 
Afsluitend wordt aan de wethouder gevraagd wat hij van de Participatieraad verwacht. Hij gaf al aan  
dat hij in Gouda in de oppositie zat en altijd als eerste het advies van de Goudse Participatieraad las.  
Hij wil graag dat we elkaar scherp houden en versterken, dat we ons samen inzetten voor de  
inwoners van Woerden. 
                     
3. adviesaanvragen  
Beschermd wonen.  Anyck Aldewereld komt dit onderwerp toelichten. Er wordt ook digitaal contact 
gezocht met een collega uit De Ronde Venen. 
Het regioplan komt begin 2023 in de raad. In de komende 7 jaar moet de doorcentralisatie (van 
Utrecht als centrumgemeente naar alle Utrechtse gemeentes) plaatsvinden. Het uitgangspunt is dat 
mensen zoveel mogelijk in de eigen omgeving moeten worden opgevangen. Daartoe moeten extra 
woonvoorzieningen komen.  
Vragen die de Participatieraad hierbij heeft zijn: 
Hoe kom je – gezien de huidige woningmarkt – aan extra woningen. 
Hoe realistisch is het om meer inzet van vrijwilligers en van het maatschappelijk werk te gaan vragen. 
Hoe realistisch is het hele plan als de gemeente afhankelijk wordt van anderen om het plan te 
kunnen uitvoeren. 
Zijn alle partners die kleinschalige woonvoorzieningen hebben en hadden wel in beeld? 
Er zijn in Woerden geen wijkteams, maar er moet wel in de wijken opgevangen worden. Hoe moet 
dat dan? 
Anyck zegt dat maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders en de woningbouw worden betrokken 
en dat Woerden Wijzer meer personeel krijgt (gefinancierd vanuit het project). 
Het advies beschermd wonen moet over 6 weken (1 december) bij de gemeente zijn. Een van de 
leden wordt gevraagd een voorzet te maken.  
 
Beleidsregels huishoudelijke hulp. De beleidsregels zijn nog niet ontvangen. Een reactie van de 
Participatieraad moet voor 10 november bij gemeente zijn. Er is maandag 31 oktober overleg van het 
Kernteam Zorg met de betreffende ambtenaar. 
 
4. Voortgang vanuit Kernteams 
Zorg 
Er is binnenkort overleg met de gemeente over de beleidsregels inkomenstoets (zie hierboven). 
 
Jeugd 
De enquête is omgevormd en nu korter en qua tekst meer op jeugdigen zelf gericht. 
Er is een goed gesprek geweest met Nazir, de buurtverbinders en het jeugd- en jongerenwerk. 
Er is goed contact met de beide ambtenaren jeugd. 
 
Werk en inkomen 
Inburgering: er liggen stukken bij de gemeenteraad, die niet vooraf gedeeld zijn met de 
Participatieraad. 
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Armoedebeleid: Kernteam zal input leveren aan de gemeente i.v.m. het noodfonds van 1 miljoen 
(afspraak met Erik Schneider). Hierin zal ook de suggestie van het betrekken van POH-ers worden 
meegenomen. 
Statushouders: er lijkt beweging te zitten in de huisvesting. 
 
5. Voordracht 2 kandidaten voor de Participatieraad 
Beide voordrachten zijn akkoord. Ze kunnen vanaf november meedraaien, formele benoeming per 1  
april 2023. 
 
6.  Ingekomen stukken en uitnodigingen a.d.h.v. actueel overzicht 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
7. Vaststelling verslag vergadering 22 september 2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
8. Actielijst Participatieraad stand van zaken maand oktober 2022  
N.a.v. punt 7 de MAG wordt besproken, dat dit punt steeds ongemakkelijker aanvoelt. Bij Suzanne 
wordt gecheckt hoe hiermee om te gaan: blijven meedenken of pas op de plaats maken. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
De leden hebben geen vragen. De voorzitter sluit de vergadering en bedankt eenieder voor zijn of 
haar bijdrage en komst. 
 
NB. De novembervergadering begint ook om 19.00 uur 
 
 
 
 
 
 


