Verslag van de videoconferentie van de Participatieraad Woerden gehouden op 14 mei
2020
Deelnemers: Rob Kotvis, voorzitter, Ineke Alsem, penningmeester, Ton Eijkenaar
secretaris, Wim Agterof, Arjen Beekman, Jaap Burggraaf, Foppe ten Hoor,
Corrie Middelkoop-Wielink, Ria Zock-van Eck, (ambtelijk ondersteuner,
samensteller verslag).
Afwezig:
Kauthar Bouazzati
1. Opening en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de videoconferentie. De agenda wordt akkoord
bevonden.
2. Strategische Heroriëntatie
Nabeschouwing en standpuntbepaling van het informeel overleg d.d. 14 mei 2020
Van het informeel overleg is een vertrouwelijk verslag gemaakt.
Het advies wordt opgesteld op basis van de doelstellingen van de Participatieraad.
Afgesproken wordt vragen en opmerkingen over de strategische heroriëntatie uiterlijk
op 20 mei 2020 naar de secretaris te sturen.
3. Aankondiging advies aanbesteding WMO-hulpmiddelen
De voorzitter zal op de notitie reageren.
4. Voortgang vanuit Kernteams
Zorg. Vanwege de crisis is de vraag naar zorg en ondersteuning groot.
Vanuit de kerngroep Zorg is er regelmatig contact met de mantelzorgconsulent van
Woerden Wijzer. Momenteel is er gebrek aan thuiszorg o.a. voor mensen die uit het
ziekenhuis ontslagen worden. Hierin kan hulp geboden worden door vrijwilligers.
Omdat zij geen professionals zijn wordt dit niet toegestaan waardoor mensen in het
ziekenhuis blijven of in het verpleeghuis worden opgenomen. Het overleg hierover
met de mantelzorgconsulent wordt vervolgd.
Het aanvragen van een PGB in dit soort situaties is vanwege de meestal acute situatie
geen oplossing.
Jeugd
Op 12 maart is met de gemeente gesproken over het project JIP, opvolger van JOW.
Bij de overgang van JOW naar JIP is de kerngroep Jeugd helaas niet betrokken.
Geadviseerd wordt JIP als structurele aanpak in te zetten vanaf 2021. In de
strategische heroriëntatie wordt meegenomen of en hoe dit project financieel als een
positieve businesscase kan worden voortgezet.
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Vanwege het vertrek van de beleidsmedewerker zijn JIP en Armoedebeleid bij
dezelfde medewerker belegd.
Jeugd en Werk en Inkomen nemen contact op met de contactpersoon van de gemeente
voor nadere informatie.
Werk en inkomen
Werk en Inkomen heeft 1 X per kwartaal voortgangsoverleg met de contactpersoon
van de gemeente.
Ferm Werk zou de informatie ten behoeve van de strategische heroriëntatie nog aan
de gemeente moeten aanleveren.
Gevraagd zal worden om de Participatieraad over de strategische heroriëntatie van
Ferm Werk apart te informeren.
5.

Ingekomen stukken en uitnodigingen a.d.h.v. actueel verzicht
De uitwerking van de nieuwe communicatie-visie en - strategie voor onafhankelijke
cliëntondersteuning in de Gemeente Woerden (i.o.v. Kwadraad) bevat weinig nieuwe
informatie.
Afgesproken wordt dit in het overleg met wethouder De Weger te bespreken.

6.

Vaststelling verslag vergadering d.d. 8 april 2020
Het verslag wordt vastgesteld.

7.

Actielijst Participatieraad stand van zaken
Afgesproken wordt dat punten die in de volgende vergadering besproken zullen
worden met wethouder De Weger uiterlijk op 20 mei naar de secretaris worden
gestuurd.
Voor het buddyproject voor thuiszitters de informatie over het project JIP afwachten.

8.

Rondvraag
Gebleken is dat de Rekenkamer in 2020 de onderwerpen Wonen en
Armoedebeleid zal onderzoeken.
Eén van de PR-leden kondigt aan op persoonlijke titel een brief naar de
Rekenkamer te sturen over Inburgering.
Er blijkt een gerechtelijke uitspraak te zijn waaruit blijkt dat bij verwijzing
van de huisarts naar een niet door de gemeente gecontracteerde aanbieder
dit niet wordt betaald door de zorgverzekering tenzij er sprake is van een
PGB.

9.
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Sluiting
De voorzitter sluit de videoconferentie en bedankt een ieder voor deelname
hieraan.

