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Verslag van de digitale vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 12 oktober 

2020    

   

Aanwezig:     Rob Kotvis, voorzitter, Adriaan Wirtz, secretaris, Ineke Alsem, penningmeester,  

Wim Agterof, Arjen Beekman, Jaap Burggraaf, Foppe ten Hoor, Corrie 

MiddelkoopWielink, Ria Zock-van Eck, (ambtelijk ondersteuner en samensteller 

verslag).    

Gasten:  Wethouders T.de Weger en G.Becht, Suzanne van de Gein, Vanessa Walravens, 

Wietske Tideman, beleidsadviseurs bij agendapunten 1 en 2  

    Marlous van Driel, beleidsadviseur bij agendapunt 3    

  

1. Opening en vaststellen van de agenda    

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.   De 

agenda wordt vastgesteld.  

  

2. Wethouders G.Becht en T. de Weger over het uitgebrachte advies Strategische   

           Heroriëntatie, de keuzes van het College en wat er is besloten   

De voorzitter zegt dat de Participatieraad (PR) teleurgesteld is over de reactie van het 

College op de door de PR uitgebrachte visie en het advies Strategische Heroriëntatie.  De 

PR begrijpt dat het lastig is om terug te komen op besluiten, maar datvoorstellen van de 

PR nauwelijks zijn overgenomen is teleurstellend.   

Er is wel met de PR gesproken, de PR is wel betrokken en er is begrip voor dat niet alle 

voorstellen worden overgenomen, maar er is niet naar de PR geluisterd.  Wat moet er 

gedaan worden om dat gevoel weg te nemen.   

  

De wethouder zegt dat het advies van de PR zoals het er ligt niet verwacht werd. De PR is 

goed meegenomen in het proces maar waar zijn we elkaar kwijt geraakt?  

De gemeente heeft een serieus financieel probleem dat in de basis veroorzaakt wordt door 

stijging van de kosten. De corona geeft extra financiële druk en maakt ook participatie 

lastig. De PR is goed betrokken en daarom is er verbazing over de reacties van de PR.   

  

De voorzitter zegt niet het gevoel te hebben elkaar kwijt geraakt te zijn. De PR is 

teleurgesteld in de maatregelen die genomen worden en vreest voor de gevolgen voor de 

meest kwetsbare groepen. De voorstellen van de PR zijn nauwelijks meegenomen in de 

definitieve besluitvorming van het College.  

Gezegd is dat tijdsdruk en het te laat uitbrengen van het advies een rol hebben gespeeld. De 

PR heeft binnen de gestelde termijnen advies gegeven.   

In april is met ketenpartners gesproken maar hun betrokkenheid wordt in het vervolgtraject 

gemist terwijl zij essentieel zijn voor het slagen van de maatregelen.   
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De wethouders zeggen dat vanaf januari is gewerkt aan bezuinigingsvoorstellen van 3 

miljoen euro op korte termijn en tot 6 miljoen euro op langere termijn. Cultuur, sport en 

maatschappelijke voorzieningen worden zoveel mogelijk ontzien bij de uitvoering van de 

plannen  

Een aantal zaken vanuit de bijeenkomst in april zijn meegenomen in de “gele” en “groene” 

onderwerpen. Aan de Maatschappelijke Agenda wordt vastgehouden. Welzijn en Buurtwerk 

zijn succesvol en blijven op peil. Met de vrijwilligersorganisaties, verenigd in het NIO, 

wordt gekeken hoe er efficiënter gewerkt kan worden met zo min mogelijk negatieve 

gevolgen voor de cliënten.   

  

Opgemerkt wordt dat Ferm Werk lang onderwerp van gesprek is geweest. Onverwacht 

wordt er nu een start gemaakt met een complexe organisatiestructuur en een complexe 

werkwijze. Taken zijn van Ferm Werk overgegaan naar Woerden Wijzer. Op welke manier 

wordt Woerden Wijzer toegerust zodat er taken van Ferm Werk overgenomen kunnen 

worden?   

  

Ferm Werk,is eigendom van en uitvoeringsorganisatie voor 4 gemeenten. Scenario’s zijn 

ontwikkeld waarbij besluitvorming afhankelijk is van de betrokken gemeentes.  Gewerkt 

wordt aan een professionele en efficiënte werkwijze, o.a. casemanagement bij Woerden 

Wijzer. De gevolgen van corona op de arbeidsmarkt heeft hier wel invloed op. De regie 

voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt ligt bij de gemeente. Ferm Werk 

richt zich op mensen met kortere afstand tot de arbeidsmarkt.   

  

De gemeenteraad is akkoord gegaan met het bezuinigingsvoorstel. Het tijdpad van invoering 

van de maatregelen verschilt per onderdeel. Een deel wordt in de begroting 2021 

meegenomen, andere onderdelen worden in 2022 gerealiseerd. Ferm Werk heeft z’n  eigen 

dynamiek.   

Bij de uitwerking worden partijen betrokken, ook de PR. Er is ruimte voor aanpassingen, 

juist n.a.v. voorbeelden uit de praktijk.   

  

Door de gemeente zijn veel plannen gepresenteerd. Een aantal is gestopt, gewijzigd, 

verwaterd of onzichtbaar zoals bijv. inclusiviteit, Ferm Wijzer en de Inwonercloud. De 

financiering van het Sociaal Domein, Jeugd, WMO en Werk en Inkomen lopen door 

elkaar en zijn daardoor “communicerende vaten”.   

  

De wethouder zegt dat de Raadsinformatiebrief over inclusiviteit zeer binnenkort komt. Op 

het gebied van onderwijs en contact met werkgevers zijn goede vorderingen gemaakt.  De 

gemeente had in 2019 een onvoorziene financiële tegenvaller. Aan de voorkant worden nu 

maatregelen genomen om dit te voorkomen. De financiën worden strak gevolgd.   

Het inkoopbureau zal samen met de casemanagers de kosten managen.   

Van grote Jeugdzorginstellingen wordt een kwaliteitsverbetering verwacht.   

Door een systeem van vroegsignalering worden burgers met schulden eerder geholpen.   

POH en JIP zijn succesvol en leveren bezuinigingen en kwaliteitsverbetering op.   

Bij uitbreiding hiervan is de gemeente afhankelijk van de medewerking van de betrokken 

partijen.  



3  

  

De Maatschappelijke Agenda blijft grotendeels gehandhaafd en op onderdelen slimmer.  3 

Tot 4% van de bezuinigingen wordt gehaald uit efficiency. De PGB wordt met 20% 

overheadkosten verlaagd. Een groot deel van het (corona)budget komt van het rijk.  

  

  

  

Corona en de lockdown hebben grote impact op het voorliggende veld. Personele en 

financiële problemen bij de (thuis)zorg worden door hen gesignaleerd en het is moeilijk om 

de verantwoordelijke hiervoor bij de overkoepelende organisaties te bereiken.  

Sluiting van zorgboerderijen en dagopvang vanwege corona zullen voor grote problemen 

zorgen bij mantelzorgers en het voorliggende veld.   

  

De wethouders zeggen dat de PR een belangrijk adviesorgaan is. Zij hebben het gevoel 

elkaar gaande het traject van de strategische heroriëntatie kwijt te zijn geraakt. Er was 

verbazing over de reactie en de vragen van de PR. Er is behoefte om elkaar weer terug te 

vinden door op transparante wijze met elkaar op te trekken.   

  

De PR wil de voortgang van de vastgestelde bezuinigingen volgen middels de 

voortgangsrapportage op de Maatschappelijke Agenda wat niet betekent het altijd met elkaar 

eens te zijn.   

Na informatie hierover zal de PR een verdeling van aandachtsgebieden maken.  

  

Afgesproken wordt dat beleidsadviseurs en PR in klein comité op het gesprek met de 

wethouders terugkomen.   

  

3. Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen door Marlous van Driel  

Aan de hand van een presentatie wordt uitleg gegeven over Beschermd Thuis, Beschermd 

Verblijf, Beschermd Wonen en de Herstelacademie.   

De Utrecht-West gemeenten maken afspraken over het beschikbaar stellen van voldoende 

woonplekken, tijdelijke kleinschalige opvang, toegang tot beschermd wonen voorzieningen, 

gebruik van bestaande intramurale plekken en financiën. Voor de andere onderdelen van 

voorzieningen die elke gemeente beschikbaar moet hebben, zorgt elke gemeente voor zich.  

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de eigen inwoners.  

De beschikbare data van 2015 zijn niet betrouwbaar en worden aangevuld en geanalyseerd.   

Er is nog geen inzicht in de financiën en er zijn nog geen financiële afspraken gemaakt.    

Afstemming vindt plaats met de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de woonvisie. 

Begin november  zal het eerste concept beschikbaar zijn.  

  

Opgemerkt wordt dat de uitvoering steeds meer bij de gemeente komt te liggen en dat 

vervolgens blijkt dat dit niet werkt. Een goede sterkte/zwakte/ inputanalyse vooraf zou 

mislukking en weer terugdraaien van besluiten voorkomen.   

  

Reactie op het gesprek met de wethouders n.a.v. agendapunt 2.  

Er blijkt een verschil in opvatting over de reactie van de PR tussen PR en het College.  Het 

College heeft de reactie van de PR niet zien aankomen. Teleurstellend is dat het College niet 

meer de verbinding heeft gelegd. Men is verbaasd over de standpunten van de PR. Het 

College lijkt het gevoel te hebben de input van de PR zoveel mogelijk verwerkt te hebben 

terwijl de adviezen van de PR nauwelijks zijn meegenomen in de  definitieve 

besluitvorming van het College.  
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De samenwerking in de voorbereiding was constructief maar de bestuurlijke keuzes zijn niet 

de keuzes van de PR  

Mogelijke voorkomende knelpunten zullen op basis van casuïstiek worden gesignaleerden  

teruggekoppeld.  

Voorzitter en secretaris zullen het gesprek met de ambtenaren voeren.  

  

  

  

4. Voortgang vanuit Kernteams:        

Zorg   

Met name in grotere wooncomplexen blijkt door corona veel eenzaamheid. Door 

vrijwilligersorganisatie wordt dit laagdrempelig aangepakt.   

Het voorliggende veld ziet een tekort aan zorg in de komende winter aankomen zeker bij 

mensen met een beperkt sociaal netwerk.   

  

Jeugd     

Er zijn afspraken gemaakt over JIP en POH met de beleidsambtenaren.   

De acties om de vacature in te vullen worden voortgezet.  

        

Werk en inkomen. Corona maakt het lastig om activiteiten te ondernemen.  

  

5. Ingekomen stukken en uitnodigingen Geen opmerkingen.   

  

6. Vaststelling van het verslag van de vergadering  d.d. 10 september 2020    Het verslag 

wordt vastgesteld.  

   

7. Actielijst van de vergaderingen  

De lijst wordt doorgenomen en geactualiseerd,  

  

8. Rondvraag/mededelingen  

  Er is belangstelling voor de resultaten van de storytelling over de energietransitie.  

    

Afgesproken wordt de op 12 november geplande miniconferentie met de raadsleden 

vanwege de coronamaatregelen uit te stellen.     

De reguliere vergadering zal wel op 12 november (ipv op 11 november) plaatsvinden.  

  

Op 10 december, na de vergadering, zal afscheid worden genomen van de in 2020 

vertrokken PR-leden.  

  

9. Sluiting  

  De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor deelname hieraan.  

  

  

  

  

  

  


