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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 21 december 2017 

 

Aanwezig:   Rob Kotvis (voorzitter), Ton Eijkenaar (secretaris), Ineke Alsem, (penningmeester), 

Wim Agterof, Arjen Beekman,  Andrée van Emst , Cok Hoogerbrugge, Corrie 

Middelkoop-Wielink, Ria Zock-van Eck, (ambtelijk ondersteuner, samensteller 

verslag). 

Afwezig:  Theo Kemper 

Gast: Margriet van der Meijden, ZorgInfoStraat bij agendapunten 1 en 2. 
 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering. Hij heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder 

Margriet van der Meijden die een uiteenzetting over financiering van de gezondheidszorg 

houdt.  

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Uiteenzetting over financiering van de gezondheidszorg. De andere kant van de WMO.  

Margriet houdt aan de hand van een aantal sheets de uiteenzetting. De sheets zijn bij het 

verslag gevoegd.   

 

3. Advies Uitgangspuntennotitie “Inkoop en toekomst doelgroepenvervoer Utrecht West. 

De gemeente heeft geen formele adviesaanvraag gedaan maar heeft laten weten een advies 

van de Participatieraad op prijs te stellen. Uitgangspunt van de notitie is dat van aanbieders 

een innovatieve aanpak wordt verwacht als het gaat om het operationeel combineren van 

meerdere soorten doelgroepenvervoer. Dit om uiteindelijk besparingen te realiseren. 

In het advies van de Participatieraad ligt het accent op het systeem dat door de gemeente 

gehanteerd wordt en (nog) niet op de inhoud.   

 

4. Voortgang vanuit de kernteams 

Zorg. De ontwikkelingen rondom de invulling van de functie van Nio-ambasssadeur worden 

gevolgd.  

 

In de Jaarbrief Wonen en Strategische woningbouwplanning 2017-2021 van de gemeente 

wordt de uitwerking van de uitstroom beschermd wonen gemist.  

Aan de beleidsambtenaar wordt gevraagd wanneer vervolginformatie over “Wonen - Sociaal 

Domein', waarvan dit onderdeel zal zijn, verwacht wordt.  

 

Voor de januari-vergadering wordt een beleidsambtenaar uitgenodigd om de voortgang van 

de evaluatie van het sociaal domein te bespreken. De ontwikkeling van Woerden Wijzer c.q. 

wijkteams/gebiedsgericht werken zullen hierbij o.a. aan de orde komen.  

 

Jeugd. De nieuwe kerngroep leden lezen en werken zich nog in. De kerngroep wordt verder 

ingevuld.  
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Vastgesteld is dat de wachtlijst jeugd ggz niet inzichtelijk is. Vanuit de kerngroep wordt bij 

Uw Ouderplatform gevraagd of hierover informatie beschikbaar is. 

 

Werk en inkomen. Het onderzoek van de kerngroep Werk en Inkomen naar het toeleiden van 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door het bedrijfsleven naar (vrijwilliger)werk 

loopt nog door. Werkgevers willen hieraan meewerken maar er is een discrepantie tussen 

wat de gemeente vraagt en wat werkgevers kunnen en willen doen. In Ferm Werk hebben 

werkgevers weinig vertrouwen. 

Er vindt nog een gesprek plaats met De Normaalste Zaak, het regionale netwerk in de 

arbeidsmarktregio Utrecht van werkgevers die met elkaar bouwen aan een inclusieve 

arbeidsmarkt waarin het talent van iedereen die kan en wil werken welkom is.  

Voordat de gemeente definitieve stappen gaat ondernemen zal de PR actie ondernemen. 

 

5. Ingekomen stukken  

De van de gemeente ontvangen update Onafhankelijke regieondersteuning roept een aantal 

vragen op. Deze worden geïnventariseerd en aan de beleidsadviseur voorgelegd.  

Terugkoppeling startbijeenkomst over ouderen, 13 november 2017. 

Gekozen is om twee thema’s verder te gaan uitdiepen: preventie en het aanbod en de 

communicatie daarvan.  

Drie leden van de PR gaan zich opgeven voor de werkgroep.  

 

6. Vaststellen verslag vergadering PR d.d. 15 november 2017 en actielijst  

Vanwege de tijd wordt dit voor de volgende vergadering opnieuw geagendeerd.  

 

7. Aangepast Huishoudelijk Reglement Participatieraad  

Het reglement wordt vastgesteld.  

 

8. Concept vergaderplanning PR 2018 

De vergaderplanning 2018 wordt vastgesteld. 

 

9. Rondvraag 

Aan de Koepel Adviesraden wordt juridisch advies gevraagd over pgb-houders en hun rol 

als werkgever van ZZP-ers. 

 

Het is voor veel mensen onduidelijk hoe de HAP en de medicijnvoorziening vanaf 2018 

voor de gemeente Woerden is geregeld.  

 

10. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid. 

 


