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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 21 januari  

2021  via ZOOM 

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

penningmeester, Wim Agterof, Arjen Beekman, Jaap Burggraaf, Foppe ten 

Hoor, Corrie Middelkoop-Wielink, Ria Zock-van Eck, (ambtelijk ondersteuner 

en samensteller verslag).   

Gasten van de gemeente Woerden: 

  Erik Schneider bij agendapunt 2, Alex van Pelt bij agendapunt 3. 

 Wietske Tideman bij agendapunten 1 t.m. 3 

Toehoorder:  Corinna Mitrovitch, Buurtverbinder van de gemeente    

   

  1.  Opening en vaststellen van de agenda   

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.   

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Jeugd in Participatie (JIP)  in aanwezigheid van Erik Schneider van de gemeente 

Dit punt is geagendeerd in vervolg op de betrokkenheid van de Participatieraad bij het 

project Jongeren, Onderwijs Werk (JOW), de voorganger van JIP. Het kernteam Jeugd 

heeft op 16 oktober 2020 met de gemeente hierover gesproken en de gemeente heeft 

een reactie gegeven op de aanbevelingen die toen zijn gedaan door het kernteam. De 

reactie roept o.a. de volgende vragen op: 

- Wat zijn de precieze doelstellingen?  

- Kiest de gemeente voor een permanente structuur om de totale populatie in kaart te 

brengen en te onderhouden(instroom-doorstroom-uitstroom) en voorts hierop te 

werken of is het meer incident gedreven?  

- Fermwerk lijkt de belangrijkste regisseur. Is dit logisch? Zou Woerdenwijzer dit 

moeten zijn die actief contact onderhoud met verwijzende partijen en de opzet en 

uitvoering coördineert?  

- Is het de bedoeling dat een plan van aanpak voor elke deelnemer in het project wordt 

opgesteld?  

 

Door de beleidsambtenaar wordt geantwoord wordt dat eind 2020 er een collegebesluit 

is genomen om van 2021 tot 2024 jaarlijks een bedrag van € 47.500,=  per jaar voor 

JIP beschikbaar te stellen. De gemeente is verantwoordelijk voor het beleid. Aan Ferm 

Werk is budget ter beschikking gesteld voor de uitvoering met een duidelijke jaarlijkse 

doelstelling en een rapportage-opdracht. De doelstelling is om jaarlijks 30  jongeren 

die “buiten de boot” dreigen te vallen bijv. vanwege kansloos zijn op de arbeidsmarkt 

te begeleiden door een onafhankelijke coördinator die hen toe leidt naar een passende 

plek. Vanaf de start van de  pilot JIP zijn 77 deelnemers begeleid door Ferm Werk. 

Van deze 77 deelnemers (allen niet uitkeringsgerechtigden) zijn er 34 uitgestroomd. 
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43 deelnemers worden nog actief begeleid. Vanuit een pilot wordt er met capabele 

medewerkers ook met het RBL gewerkt aan een structurele aanpak.  

 

Vanuit de Participatieraad wordt opgemerkt dat de indruk bestaat dat de problematiek 

complexer en omvangrijker is dan geschetst. Bij welke partijen komen de benefits 

terecht en is er een  business case voor alle relevante partijen? Hevel hiertoe 

arbeidstijd en/of geld over zodat ontschot wordt en zoveel mogelijk jongeren worden 

geholpen. 

Voorgesteld wordt in klein comité aan de hand van concrete voorbeelden en getallen 

het gesprek voort te zetten.  

 

3. Project Versterking van het voorveld 

Aan de hand van een presentatie door de gemeente wordt hierop ingegaan. 

Het voorveld wordt ingedeeld in formele, informele en praktische ondersteuning. De 

kaders worden gesteld middels een duidelijke opdracht aan de maatschappelijke 

organisaties, het aanvullend zijn op de Algemene Subsidieverordening, de 

Maatschappelijke Agenda en de Subsidieregeling Algemene Voorzieningen. 

Op verzoek van de beleidsambtenaar gaan de PR-leden in op een aantal 

vragen/stellingen waarvan de antwoorden worden meegenomen in de uitwerking van 

het beleid.   

 

De Participatieraad merkt op dat sinds de coronatijd meer gebruik wordt gemaakt van 

het voorliggende veld en minder van maatwerk. Wijkzorg wordt afgeschaald. 

Gevraagd wordt of data beschikbaar zijn over de kwantitatieve en kwalitatieve 

gevolgen hiervan. De ontwikkelingen worden gemonitord door de gemeente.                                                    

De suggestie wordt gedaan om middels een sociale kaart de verschillende organisaties 

bij burgers (ook bij hulpverleners) onder de aandacht te brengen.  

 

Op 11 februari a.s. is de eerste online informatiebijeenkomst om organisaties te 

ondersteunen in de subsidieaanvraag. In deze bijeenkomst schetst de gemeente het 

aanvraagproces voor 2022, de procedure en zal er aandacht zijn voor de verwachtingen 

die er zijn over de samenwerking van organisaties op onderwerpen. 

De Participatieraad ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. 

 

Voortgang Strategische Heroriëntatie 

Een aantal maatregelen wordt uitgevoerd maar vanwege corona treedt er vertraging op 

in de uitvoering van de Strategische Heroriëntatie. Er worden nu prioriteiten gesteld en  

er wordt gekeken wat kan worden uitgesteld. De Participatieraad wordt op de hoogte 

gehouden van de ontwikkelingen. 

 

Stand van zaken aanpak corona 

De gemeente heeft een speciaal coronateam in het leven geroepen en gepubliceerd is 

dat de Participatieraad betrokken zou worden bij een plan van aanpak.                       

De aanwezige beleidsambtenaren zijn, aangezien de coördinatie elders binnen de 

gemeente is belegd, niet op de hoogte van de actuele situatie en kunnen daarom niet 

aangeven op welke wijze de Participatieraad betrokken wordt. 
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Afgesproken wordt de presentatie over de corona-aanpak die voor de gemeenteraad is 

gebruikt naar de Participatieraad te sturen.  

Door de Participatieraad wordt opgemerkt dat ondernemers die (dreigen) failliet (te) 

gaan behoefte hebben aan een loket waar zij informatie kunnen krijgen over de 

gevolgen hiervan, bijv. hoe en wanneer en onder welke vooraarden zij bijstand kunnen 

aanvragen.  

Het MKB blijkt wel een servicedesk te hebben waar ondernemers terecht kunnen.  

 

Gevraagd wordt of bij de gemeente  bekend is welke ouders getroffen zijn door de 

toeslagenaffaire en of men hier aandacht voor heeft. 

Dat is niet bekend. Inmiddels is hierover een persbericht gepubliceerd.  

 

3. Rooster van aftreden 

Bij de start van de Participatieraad is een rooster van aftreden opgesteld, uitgaande van 

een vervolg op de WMO-raad. Vanwege de continuïteit wordt nu voorgesteld de 

zittingstermijn van de voorzitter en een lid aan te passen.    

De Participatieraad keurt het aangepaste schema met de twee wijzigingen goed. 

 

4. Voortgang vanuit de kernteams 

Zorg:  Voor 2021 heeft het kernteam WMO-voorzieningen als speerpunt gekozen.  

 

In een gesprek met de gemeente over de brief  die in november is geschreven door de 

Participatieraad over Wijkverbindend werken en huisvesten in de Woerdense kernen 

bleek dat de zorgen die de raad hierover heeft geuit zijn overgekomen en worden 

begrepen en dat de gemeente oog heeft voor kwetsbare groepen.  

 

Jeugd:  Een kandidaat kernteamlid en een kandidaat voor de Participatieraad hebben 

zich teruggetrokken. Voor beide vacatures hebben zich nieuwe kandidaten gemeld en 

worden gesprekken gearrangeerd.  

 

Een aantal beleidsregels en verordeningen Jeugd is onder de loep genomen. Met de 

Participatieraad Montfoort is overleg geweest over een aantal onderwerpen. 

In februari is een vervolgoverleg over de POH. 

Met de betrokken beleidsambtenaren Jeugd zijn maandelijkse gesprekken gepland. 

 

Voor voortgang JIP zie agendapunt 2. 

 

Werk en inkomen.  

In een gesprek met de Rekenkamer over armoedebeleid is duidelijk geworden dat dit 

beleid verbetering behoeft. Een rapport over de bevindingen van de Rekenkamer volgt. 

 

De gemeente voert gesprekken met betrokken partijen, ook met het kernteam over de 

nieuwe wet Schuldhulpverlening. 

 

Binnenkort vindt gemeentelijk overleg plaats met de regio Utrecht over centralisatie 

op het gebied van werk. De rol van gemeente en van Ferm Werk  zullen aan de orde 

komen. 
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Donderdag 4 februari wordt van 20.00 tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst voor 

de gemeenteraad van Woerden georganiseerd met het thema schuldhulpverlening. 

Aanmelding via het secretariaat.  

 

7.  Ingekomen stukken en uitnodigingen 

De uitnodiging voor de online bijeenkomst op 11 februari over ondersteuning in de 

subsidieaanvraag wordt zodra deze ontvangen is doorgestuurd naar de leden. 

Aanmelding via het secretariaat.  

 

8. Verslag van de vergadering d.d. 12 december 2021 

 Het verslag wordt vastgesteld. 

 

9. Actielijst Participatieraad 

 De lijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 

 

10. Rondvraag en sluiting 

Voorgesteld wordt om bij het onderwerp Werken in de Wijk een (onlangs 

gepensioneerd) politieman en/of een buurtverbinder uit te nodigen om te vertellen over 

hun bevindingen in de Woerdense wijken. 

 

11. Rondvraag 

Opgemerkt wordt dat er een aantal projecten, zoals “Iedereen doet mee” binnen de 

gemeente is die veel geld kosten en waar vooral wordt geïnvesteerd in het opleiden en 

trainen van ambtenaren en waar de doelgroepen vrijwel geen baat bij hebben gehad.  

Dit punt wordt aan de actielijst toegevoegd.  

 

Opgemerkt wordt dat de leden van de Participatieraad trots mogen zijn op de ambitie 

en de manier waarop onderwerpen worden opgepakt. 

 

12. Sluiting 

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

 

 

  

 

 

 

 


