Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 13 juni 2018

Aanwezig:

Afwezig:

Rob Kotvis (voorzitter), Ton Eijkenaar (secretaris), Ineke Alsem, (penningmeester),
Wim Agterof, Arjen Beekman , Cok Hoogerbrugge, Ria Zock-van Eck, (ambtelijk
ondersteuner, samensteller verslag).
Andrée van Emst, Theo Kemper, Corrie Middelkoop-Wielink

1. Openingen vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.
De agenda wordt akkoord bevonden.
2. Algemene beschouwing over het Coalitieakkoord 2018 -2022
Het Coalitieakkoord heeft een duidelijke relatie met het document “De Staat van Woerden”.
In het Coalitieakkoord worden door de PR gegeven adviezen herkend, maar er worden ook
onderwerpen en doelgroepen gemist. De slogan “Iedereen doet mee” is gehandhaafd in
tegenstelling tot de onderwerpen “Eigen regie” en “Inclusie”.
De beschreven voornemens, het “wat”, wordt onderschreven door de PR. Het “hoe”, waar de
verantwoordelijkheden liggen en de conclusies zijn niet beschreven.
Aanpassing van het subsidiebeleid zal merkbare consequenties hebben voor burgers en
organisaties. Onduidelijk is aan de hand van welke criteria het subsidiebeleid ten behoeve van
het voorveld zal worden vastgesteld.
Om aan te sluiten bij de leefwereld van inwoners en bewonersparticipatie concreet handen en
voeten te geven gaat de gemeente meer gebiedsgericht werken op allerlei beleidsterreinen.
Financiële middelen zullen voor activiteiten in wijken worden ingezet bij organisaties met
een minimale overhead en een koppeling met het vrijwilligersveld.
Gebiedsgericht werken kan op verschillende wijze worden vormgegeven.
Afgesproken wordt in het najaar Movisie uit te nodigen voor een bijeenkomst over de
verschillende verschijningsvormen van gebiedsgericht werken.
Management en bestuurders zoeken eerst zelf de dekking voor tekorten binnen het
eigen programma. Overschotten komen ten gunste van het resultaat. Dit betekent
een wijziging aan het huidige gesloten gemeentelijke financieringssysteem.
De schuldhulpverlening in Woerden is goed geregeld. Daarom ligt de komende vier jaar de
focus op preventie; het bespreekbaar maken van het onderwerp, het eerder bereiken van
inwoners, een hulpaanbod te faciliteren dat voor iedereen bekend en toegankelijk is en ook
past bij de vraag van de inwoner op dat moment. Hoe dit wordt uitgevoerd blijkt niet uit het
document.
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Met het vergunningenbeleid en de woonvisie kan de gemeente invloed uitoefenen op wonen.
Aandacht voor begeleid en beschermd wonen wordt gemist. In de komende jaren zal de
uitvoering een directe verantwoording worden voor de gemeente Woerden.
De schaal van een techcampus lijkt voor Woerden alleen niet realistisch, wel als onderdeel
van een groter geheel.
Een belangrijke strategische partner voor de gemeente is Ferm Werk. Er is meer maatwerk
nodig voor mensen die moeilijk naar werk te begeleiden zijn. Daarnaast is er de groep
zogenaamde “bankzitters”. Een groep jongeren die buiten de boot dreigt te vallen. Het
casemanagement voor deze inwoners zal weer door de gemeente worden uitgevoerd.
Wat dit in de praktijk betekent, ook voor de positie van Ferm Werk is afwachten.
Er treedt een nieuw samengesteld college aan. De aandachtsgebieden binnen Sociaal Domein
zijn verdeeld over drie leden van het college. De PR wil graag op korte termijn kennis maken
met de betreffende portefeuillehouders om de werkwijze van de PR toe te lichten en de
speerpunten met hen bespreken. Hiervoor zal een uitnodiging naar het college worden
gestuurd.
3. Voortgang vanuit de kerngroepen
Zorg. Met de gemeente, Kwadraat en Welzijn Woerden is overleg geweest over
onafhankelijke regieondersteuning. Er is een positief beeld geschetst over de voortgang en de
toename van het aantal cliënten in het eerste kwartaal 2018. Het onder de aandacht brengen
van de onafhankelijke regieondersteuning werpt z’n vruchten af.
Afgesproken is om in het najaar een presentatie aan PR te geven over de onafhankelijke
regieondersteuning.
Jeugd heeft ook een informatief gesprek gehad met Kwadraat. Vechtscheidingen,
crisisopvang, 18 min en 18 plus problematiek en bankzitters zijn onderwerpen die aan de
orde komen. Kwadraat zou de aandacht meer willen leggen op preventie maar door gebrek
aan tijd lukt dit slecht.
Met buurtwerk Harmelen is afgesproken een keer mee te gaan naar een jeugdactiviteit om
hiervan een beeld te krijgen.
Over de wijziging in de beleidsregels Jeugdwerk is een afspraak gemaakt met Uw
Ouderplatform. De grootste verandering lijkt in vervoer te zitten. Er zal geen formeel advies
worden gegeven omdat de grootste wijzigingen volgend jaar komen.
Werk en inkomen. Uit werkbezoeken blijkt dat er geen afdoende vangnet is voor
probleemjongeren o.a. door schotten tussen de verschillende voorzieningen. Jongeren raken
uit beeld, cliënten blijven in de kaartenbak zitten en organisaties pakken onvoldoende hun
rol. JOW heeft onvoldoende bevoegdheid om zaken af te dwingen.
Met de gemeente wordt een overleg gepland over de problematiek.
4. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
5. Verslag van de vergadering van 17 mei 2018 en actielijst
Het verslag wordt vastgesteld.
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De actielijst wordt aangepast.
6. Rondvraag
Er is een gesprek geweest met Dunya. Zij activeren kinderen uit minderheidsgroepen en
hebben die groepen en de problemen goed in beeld. Hun werkwijze komt in grote lijnen
overeen met Coach4You.
7. Rondvraag
Gemeld wordt dat het initiatief Quiet Community, armoedebestrijding in Woerden is gestopt.
Er is gesproken met de voorzitter van Stichting Thuishuis. Overwogen wordt een
vervolgbezoek te plannen.
8.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid.

