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Verslag vergadering Participatieraad Woerden gehouden op 18 juni 2015 
 
Aanwezig:  Rob Kotvis (voorzitter), Ineke Alsem (penningmeester), Andree van Emst,  

Corrie Middelkoop-Wielink, Wim Agterof, Cok  Hoogerbrugge, Anne Berkheij, Simone 
Leushuis, Ria Zock, (ambtelijk ondersteuner, samensteller verslag) 

Afwezig:  Ton Eijkenaar (secretaris), Nely Sieffers 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering met een speciaal welkom aan Simone Leushuis. Zij is voor het eerst 
aanwezig als kerngroeplid Werk en Inkomen. 
Vanwege de nadere kennismaking en verdieping is dit geen openbare vergadering. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Concept verslag vergadering 21 mei 2015 
Blz. 2 punt 8. Wijzigen in: Ferm Werk voldoet aan de verplichting van de Verordening Tegenprestaties 
maar gaat hier terughoudend mee om. 
 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Actielijst Participatieraad 
Punt 1. Inbedding spreekuren voormalig RABW. Bespreekpunt voor het overleg met E. van Eijk over 
Woerden Wijzer.  

 
Punt 3. Ontwikkeling website. De ontvangen offerte voor de ontwikkeling van de website is naar de 
gemeente gestuurd ten behoeve van een éénmalige investering door de gemeente, los van het budget. 
Uitgangspunt is een interactieve website waarin een aantal zaken van de website van de Participatieraad 
Haarlem worden meegenomen.  

 
Punt 4. Meedenken positie MEE. Bespreekpunt voor het overleg met E. van Eijk over Woerden Wijzer. 

 
Punt 7. Completeren kernteams. Simone Leushuis en Manette Maas zijn tot de kerngroep Werk en 
Inkomen toegetreden. Allen werken nog aan een verdere invulling van de teams. De wens wordt 
uitgesproken dat dit traject na de zomer is afgerond. 
 
Afgesproken wordt vragen en onderwerpen die in het gesprek met E. van Eijk aan de orde moeten komen 
vooraf naar Ria te sturen. 

 
Actielijst gemeente.  
Vanuit de  Marjon Hubert is aangegeven dat zij geen input danwel voortgang op de actielijst van de 
gemeente heeft ontvangen. 

 

3. Ingekomen stukken en verzonden stukken 
Brief van Kans plus aan de gemeente over Onafhankelijke cliëntondersteuning.  

http://www.participatieraadwoerden.nl/
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Om op de hoogte te worden gebracht van het de reactie van de gemeente op de brief wordt deze aan 
de actielijst Gemeente toegevoegd.  
 
Uitnodiging bijeenkomst over onafhankelijke cliënt ondersteuning van Aandacht voor iedereen 
Wim gaat naar de bijeenkomst. 

 
Uitnodiging van de gemeente Woerden Visie en doelen sport en spelen en bewegen  
De vraag van de gemeente om hierin mee te denken betekent niet dat de raad hieraan een formeel 
advies of goedkeuring geeft. Dit gebeurt alleen als er formeel een adviesaanvraag wordt voorgelegd. Rob 
geeft aan  bij de gemeente nog eens duidelijk te stellen hoe om te gaan met “het meedenken” in een 
voortraject en de communicatie daarover door de gemeente. 

 
Reactie van de gemeente op de ongevraagde adviezen over het investeringsplan en de verordening 
leerlingenvervoer. Tijdens de behandeling van het investeringsplan en de verordening leerlingenvervoer 
in de vergadering van de gemeenteraad zijn de door de raad aangegeven punten aan de orde gekomen. 
In de ontvangen schriftelijke reactie van de gemeente wordt niet diep ingegaan op de aangegeven 
punten. 
 
Afgesproken wordt aan Nely te vragen te reageren op het antwoord van de gemeente op het 
ongevraagde advies over de verordening Leerlingenvervoer. 

 

4. Nadere kennismaking en verdieping  
Rob maakt hiervan een aparte notitie. Deze notitie zal als vetrekdocument worden gebruikt bij de 
volgende verdiepingsbijeenkomst in het najaar van 2015. 

 

5. Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

6. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering  


