Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 11 december
2019
Aanwezig:

Rob Kotvis (voorzitter), Ineke Alsem, (penningmeester), Ton Eijkenaar
(secretaris), Wim Agterof, Arjen Beekman, Jaap Burggraaf, Cok
Hoogerbrugge, Foppe ten Hoor, Corrie Middelkoop-Wielink,
Ria Zock-van Eck, (ambtelijk ondersteuner, samensteller verslag).
Afwezig:
Kauthar Bouazzati
Ondersteunende leden kernteams:
Simone Leushuis, Yvonne den Ouden, Saphira, Nada Shamma, Ilse van Schaik
1. Opening
De voorzitter opent de bijeenkomst met een woord van welkom, in het bijzonder de
kernteamleden. Hij stelt het zeer op prijs om in deze samenstelling de laatste
vergadering van 2019 het jaar af te sluiten.
2019 was een bijzonder jaar. Er waren gemeenteraadsverkiezingen waarna de
coalitievorming plaatsvond. De Participatieraad is uitgenodigd voor een gesprek
tijdens de voorbereiding van de coalitie.
Belangrijk agendapunt in 2019 was voor de Participatieraad de Maatschappelijke
Agenda Sociaal Domein 2019-2022.
De Participatieraad heeft in 2019 negen adviezen uitgebracht, gevraagd en
ongevraagd. Niet op alle adviezen is al een reactie van de gemeente ontvangen.
Vanavond wordt aan de hand van presentaties van de kerngroepen kort terug en
vooruit gekeken en vastgesteld wat als raad zal worden meegenomen naar het
komende jaar.
2. Presentatie van het kernteams
Kernteam Zorg. Onderwerpen waarmee het kernteam Zorg zich o.a. heeft
beziggehouden zijn 18 min en 18 plus jongeren, onafhankelijke cliënt
ondersteuning, gesprekken met praktijkondersteuners, (overbelasting van)
mantelzorg, ambulante begeleiding en vrijwilligersbeleid. Er is onderzoek gedaan
naar en advies uitgebracht over dagbestedingen.
Het subsidiebeleid voor vrijwilligersorganisaties wordt aangepast en de verwachting
is dat hierop in 2010 wordt bezuinigd. Het Netwerk Informele Organisaties (NIO)
heeft dit en de wijze van subsidieaanvragen bij de wethouder onder de aandacht
gebracht. Het format dat ingevuld met worden voor de subsidieaanvraag is een
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drempel en kleine organisaties haken hierdoor af. Eind december is hierover door de
wethouder meer duidelijkheid beloofd.
Vanwege het vertrek van de vrijwilligersambassadeur en door de vele wisselingen
van ambtenaren zijn de kennis en kunde en mogelijkheden van de
vrijwilligersorganisaties niet altijd bekend.
Opgemerkt wordt dat ook gebruik wordt gemaakt van, soms uit een pgb bekostigde,
(dure) commerciële bureaus voor (WMO) diensten die ook door
vrijwilligersorganisaties aangeboden worden.
Het NIO heeft gevraagd de mogelijkheden van de vrijwilligersorganisaties meer te
promoten, ook binnen de gemeente.
Het subsidiebeleid is agenda voor het gesprek met de wethouder.
De processen rondom de ‘Woonvisie Woerden woont 2019-2024” verlopen traag,
de gebruikte taal is wollig en de visie en doelstellingen vragen om concretisering.
Er is veel aandacht voor speciale groepen waardoor reguliere huurders op de korte
termijn weinig kans maken op een woning en vertrekken uit Woerden.
Het bestemmingsplan zal inzicht moeten geven in de bediening van de verschillende
doelgroepen. De gemeente heeft hierop beperkte invloed. Groen West heeft de
gemeenteraad laten weten graag een aanspreekbare en toegankelijke partner voor de
gemeente en andere maatschappelijke partners te willen zijn bij het realiseren van de
woonvisie.
Burgers worden via de wijkplatforms bij de uitvoering van plannen betrokken zoals
nu bij Snellerpoort. De Participatieraad blijft de ontwikkelingen rondom de
woonvisie volgen.
De Maatschappelijk Agenda zal effect hebben op onderwerpen waarmee het
kernteam Zorg zich bezighoudt o.a. de Huizen van Woerden. Het realiseren hiervan
vraagt een bewustwordingsproces en een omslag in denken van de burgers.
Kernteam Werk en inkomen. Zie bijgaande presentatie
Het schema “Waar zijn we actief” wordt doorgenomen.
Vanuit het kernteam Werk & Inkomen zijn in 2019 de adviezen Scholing,
Beslagvrije voet en ziektekosten voorbereid en uitgebracht.
In 2020 wordt het armoedebeleid aangepast. De Staat van Woerden geeft inzicht in
de getallen maar is niet compleet.
De gemeente krijgt het recht om burgers aan te spreken bij schulden. De
woningbouwcorporatie krijgt de wettelijke bevoegdheid de gemeente informatie te
verschaffen over burgers.
Uit gesprekken met organisaties blijkt dat Ferm Werk onbekend is bij hen.
Ontwikkelingen rondom Ferm Werk – Ferm Wijzer worden gevolgd.
In 2021 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders.
Nu moeten statushouders zelf hun inburgering regelen. De ontwikkelingen worden
gevolgd.
Bij Inclusie lag het accent tot nu toe binnen de gemeente. De ontwikkelingen
worden gevolgd.
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Opgemerkt wordt dat binnen de gemeente de verschillende afdelingen niet altijd
optimaal samenwerken wat ten koste gaat van de samenhang en de output.
De Maatschappelijke Agenda is ambitieus en de praktijk weerbarstig. De
bezuinigingen maken het extra lastig. Interessant is wat de visie van de Rekenkamer
is op de Maatschappelijke Agenda.
Kernteam Jeugd
De kerngroep is gevormd, de speerpunten zijn gedefinieerd en onderwerpen worden
opgepakt. Uitbreiding van de groep is wenselijk.
De gemeente geeft aan dat de wachtlijsten JGZ geen probleem zijn voor de
gemeente maar bekend is dat dit (ook landelijk) wel een probleem is. Het
gehanteerde systeem is hiervan de oorzaak. Standaard wachttijden zijn geen
onderdeel van wachtlijsten en er is een scala van aanbieders die een relatie hebben
met het inkoopbureau waardoor de wachtlijsten niet inzichtelijk zijn.
Praktijk Ondersteuner Huisartsen Jeugd wordt uitgebreid van 16 uur tot 24 uur per
week voor drie huisartsenpraktijken.
Thuiszitters zijn moeilijk te bereiken. De in 2017 door de gemeente opgestelde
Thuiszittersnotitie en de Bovenschoolse Onderwijs Zorg Voorziening (BOZ) is
actief. Recent is door de gemeente een verzuimprocedure ter voorkoming
thuiszitters opgesteld.
Het project Jeugd Onderwijs en Werk (JOW) is belegd bij het opgaveteam Werk en
Inkomen en wordt in 2020 opgepakt.
Met verschillende jongerenorganisaties o.a. Dunya, K77, Buurtwerk is contact of
wordt contact gezocht. Om de organisaties meer op de kaart te zetten zou faciliteren
van story telling helpen zodat hun werk in het licht komt te staan. Onderzoeken of
en hoe zij in samenwerking met de gemeente een nog grotere groep kunnen
bereiken.
Korte terugblik op de avond en sluiting
De voorzitter zegt onder de indruk te zijn van de onderwerpen die worden opgepakt
door de kernteams en ook van de wijze waarop dit gebeurt.
Bij commissie vergaderingen van de gemeenteraad komen de adviezen van de
Participatieraad regelmatig aan de orde. De uitvoering van de Maatschappelijke
Agenda en de rol en werkwijze van de gemeenteraad hierin worden gevolgd in het
komende jaar.
De directeur Sociaal Domein, voor een jaar benoemd, zal binnenkort een
vergadering van de Participatieraad bijwonen. Uitvoering van de Maatschappelijke
Agenda, de wijze waarop partijen worden betrokken, het halen van doelstellingen en
benaderen van doelgroepen zal dan aan de orde komen..
De voorzitter sluit de bijeenkomst onder dankzegging voor de komst en inbreng van
een ieder. Hij kijkt terug op een inspirerende avond.

3

