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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden d.d. 22 september 2022 in het 
gemeentehuis Woerden  
 
Aanwezig:  Rob Kotvis voorzitter, Adriaan Wirtz secretaris, Ineke Alsem penningmeester, Corrie 

Middelkoop – Wielink, Herma Verbeij, Wim Agterof, Jaap Burggraaf, Ellis Elting 
Afwezig:  Foppe ten Hoor, Mirjam Vergeer (ambtelijk ondersteuner) 
Gasten:  Adri van Montfoort (t.b.v. agendapunt 2), Wietske Tideman en Arthur Rutgerink t.b.v. 

agendapunt 3 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur met een woord van welkom in het bijzonder aan 
Adri van Montfoort die de aanpak van de Jeugdzorg en WMO door de Thuisbasis in Oudewater en 
Montfoort zal toelichten. De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Thuisbasis 
Adri van Montfoort (directeur van de Thuisbasis) stelt zich voor en geeft aan de hand van een 
presentatie (bijgevoegd) een toelichting op de aanpak van de Thuisbasis in de gemeenten Oudewater 
en Montfoort.  
In deze beide gemeenten is de toegang tot de jeugdzorg en WMO (in veel gemeente veelal diverse 
loketten) beperkt. Ambtenaren en professionals zijn geïntegreerd en werken samen in één stichting 
De Thuisbasis.  
In elke gemeente, zowel Oudewater als Montfoort, is een lokaal team van professioneel sociaal 
werk/professionele jeugdhulp die gesprekken voert met de inwoner (die een hulpvraag heeft) over 
de vraag en de mogelijkheden. Beleid en organisatie richten zich op wat de uitvoering nodig heeft 
hetgeen leidt tot een hoge tevredenheid van ouders en jeugdigen en van de medewerkers in de 
teams. Bovendien zijn de kosten, met name die voor de Jeugdzorg ook binnen het beschikbare 
budget op het niveau van 2015 gebleven. 
Ook in Montfoort en Oudewater wordt bij inkoop de zgn. “Open House” methodiek gehanteerd. 
Echter, er is geen sprake van inkoop van producten van aanbieders, maar van methode c.q. aanpak 
van aanbieders. 
Discussie vindt met name plaats over de verschillen in aanpak tussen enerzijds de gemeente 
Woerden en anderzijds de gemeenten Oudewater en Montfoort. 
Overigens wordt verwezen naar de nota “Goede kwaliteit dienstverlening binnen het budget”. Een 
werkend concept voor Jeugdwet en WMO” van de Thuisbasis die eerder aan de leden van de 
Participatieraad is toegezonden. 
Voorzitter sluit de discussie onder dankzegging aan Adri van Montfoort.  
 
3. Informatie vanuit de gemeente 
Stand van zaken MAG 
De evaluatie MAG waarvoor eerder dit jaar met verschillende actoren gesprekken zijn gevoerd, o.a. 
met de Participatieraad, is door drukke werkzaamheden (o.a. opvang vluchtelingen Oekraïne) on 
hold gezet. Komt terug in de planning.  
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Er komt een nieuwe MAG waarvoor inmiddels een proces en planning is opgezet. Vóór de zomer van 
2023 moet er een nieuwe MAG liggen. 
De MAG zal in essentie niet volstrekt anders van opzet zijn. Wel zal sprake zijn van een andere 
benadering/denkrichting. “Positieve gezondheid” is het nieuwe gedachtegoed en integraliteit is 
voorwaardelijk (breed sociaal domein). Zie bijgevoegde sheets. Ook het veld (o.a. Participatieraad) 
zal vanaf januari 2023 worden betrokken in het proces. 
 
Opvang vluchtelingen 
Toelichting wordt gegeven op de aanpak van de opvang van met name Oekraïense vluchtelingen. 
Ook in de Bleek waar inmiddels 144 plekken zijn gecreëerd worden nu 66 Oekraïners opgevangen. De 
overige plekken zijn eveneens bestemd voor Oekraïners. De Stadspoort is inmiddels vol. 
Gesproken wordt nog over mogelijk (extra) opvang van asielzoekers in relatie tot de landelijke 
problematiek (Ter Apel).  
 
4. Voortgang vanuit Kernteams 
Zorg 
Vanwege vakantietijd weinig te melden. Er is wel een gesprek gevoerd met medewerkers van 
Kwadraad over problemen die zij ervaren. Met Woerden Wijzer loopt e.e.a. wel goed. 
Er ligt (weer) een voorstel om de toets financiële draagkracht bij aanvragen voor Huishoudelijke Hulp 
(WMO) in te voeren. De nieuwe staatsecretaris zal – in tegenstelling tot zijn – voorganger zich niet 
verzetten tegen invoering door gemeenten. 
 
Jeugd 
Er is inmiddels een tweetal nieuwe ambtenaren actief bezig op het werkterrein jeugd en waarmee 
door het kernteam in de afgelopen tijd gesprekken zijn gevoerd.  
Ook is er contact geweest met cultuurcentrum/poppodium K77. 
De enquête Jeugd zal worden aangepast en nog 1 keer worden uitgezet in oktober/november a.s. 
 
Werk en inkomen 
Met betrekking tot de nieuwe Wet inburgering is nog vlak voor de zomer een advies uitgebracht 
waar nog geen reactie op is gekomen (wel begin september toegezegd). Er is inmiddels wel een 
gesprek over gevoerd en er komt een (nieuwe) RIB m.b.t.; de aanpak. 
 
5. Ingekomen stukken en uitnodigingen a.d.h.v. actueel overzicht 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
6. Vaststelling verslag vergadering 16 juni 2022 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
7.  Actielijst Participatieraad stand van zaken maand mei / juni 
T.b.v. de vacatures in de Participatieraad in april 2023 is een tweetal kandidaten, waarvan 1 mogelijk 
ook voor de functie van voorzitter. Gesprek met laatstgenoemde kandidaat zal worden gevoerd door 
een tweetal leden van de PR. De andere kandidaat (al eerder in beeld) zal als toehoorder en voor 
kennismaking worden uitgenodigd voor de vergadering van oktober a.s. 
Via het kernteam zorg heeft zich een kandidaat gemeld (voor zowel kernteam als participatieraad) 
waar binnenkort ook een gesprek mee zal worden gevoerd.  
 
Agendapunten voor de volgende keer: 

- Gesprek met één van de nieuwe wethouders Sociaal Domein, Jacques Roozendaal (o.a. 
Armoedebeleid, Jeugd en Werk & Inkomen 

NB. De oktobervergadering begint om 19.00 uur 
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Voor de decembervergadering zal het onderwerp “Ervaringsdeskundigheid” worden geagendeerd en 
een deskundige worden uitgenodigd.  
 
9. Rondvraag en sluiting 
Opgemerkt wordt dat de Participatieraad te veel zaken die relevant zijn uit de krant of anderszins 
moet vernemen. Genoemd worden in dit verband o.a. de herziening van het armoedebeleid en het 
voorstel financiële draagkracht HH WMO. E.e.a. zal onder de aandacht van de gemeente worden 
gebracht.  
Gevraagd wordt of de Participatieraad geen initiatief moet nemen om de gemeente Woerden te 
vragen, in navolging van een aantal andere gemeenten, iets extra’s voor de burgers te doen m.b.t. de 
energiekosten. Nagevraagd zal worden of en wat de gemeente in dit verband doet. Ook ten behoeve 
van het komende gesprek met de wethouder in de oktobervergadering.     
 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt eenieder voor zijn of haar bijdrage en komst. 
 
 
 
 


