Verslag van de videoconferentie van de Participatieraad Woerden gehouden op 8 april
2020

Deelnemers:

Rob Kotvis, voorzitter, Ineke Alsem, penningmeester, Ton Eijkenaar
secretaris, Wim Agterof, Arjen Beekman, Kauthar Bouazzati, Jaap Burggraaf,
Foppe ten Hoor, Corrie Middelkoop-Wielink, Ria Zock-van Eck, (ambtelijk
ondersteuner, samensteller verslag).

Gasten:

Suzanne van de Gein, Wietske Tideman van de gemeente bij agendapunt 1 en 2

1. Opening en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent deze videoconferentie met een woord van welkom. De
agenda wordt akkoord bevonden.
2. Voortgang Maatschappelijke Agenda Sociaal Domein 2019-2022 en Strategische
Heroriëntatie
Aan de hand van een presentatie (bijlage).
Update uitvoering Maatschappelijke Agenda in relatie tot de coronacrisis
De gemeente werkt tijdelijk als crisisorganisatie. De crisisorganisatie wordt vanuit de
Veiligheidsregio aangestuurd.
Er lag geen sluitend draaiboek klaar voor een crisis van deze omvang en duur. Het
draaiboek wordt aan de situatie aangepast en er wordt nagedacht over maatregelen
voor na de crisis. Omdat de gevolgen van de crisis op langere termijn moeilijk zijn in
te schatten is dat lastig.
De crisissituatie en de daarvoor door de Veiligheidsregio uitgebrachte
noodverordening heeft gevolgen voor het democratisch gehalte van het college en de
gemeenteraad. Langzaam worden zij weer nauwer betrokken bij de besluitvorming.
De coördinatie medisch zaken gebeurt niet door de gemeente
De medewerkers zijn zeer gemotiveerd en hebben een drive om actie te ondernemen
voor (crisis)zaken die zich voordoen, dikwijls samen met externe partners. Er doen
zich veel nieuwe vraagstukken voor, vraagstukken die ook effect op de lange termijn
zullen hebben.
Het verkrijgen van voldoende beschermende middelen en het nemen van
veiligheidsmaatregelen is lastig.
De casemanagers pakken hun rol en proberen zoveel mogelijk vingers aan de pols te
houden. Gesprekken met Woerden Wijzer liggen stil.
Langzaam wordt ook het reguliere werk weer opgepakt en de kunst is de balans te
vinden tussen het reguliere werk en de crisistaken.
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Verschillende groepen komen in de knel. De dagbestedingen voor ouderen zijn
gesloten. Mantelzorgers raken overbelast. Psychiatrisch patiënten kunnen de deur niet
uit en hun therapieën zijn gestopt hetgeen fysieke problemen oplevert. Kwetsbare
kinderen zijn in beeld.
De (bijstand)uitkeringen zullen toenemen en de verwachting is dat het rijk hiervoor zal
bijspringen.
Bij crisissituaties wordt telefonisch contact opgenomen en advies gegeven. Er
ontstaan mooie (online) initiatieven en binnenshuis wordt veel opgevangen omdat
huisgenoten niet naar het werk kunnen. Het informele veld pakt veel op en de relatie
informele veld – gemeente wordt hierdoor versterkt.
De Participatieraad dringt aan op een evaluatie over wat zich in de crisis voordoet en
dit mee te nemen in de uitwerking van de strategische heroriëntatie.
De gemeente heeft een digitaal live blog maar in de Woerdense Courant staat weinig
informatie van de gemeente over waar burgers terecht kunnen met de vragen die zij
hebben.
Afgesproken wordt dat bij in het communicatieteam ingebracht wordt of er extra
communicatie mogelijk is zodat er zoveel mogelijk doelgroepen worden bereikt.
Strategische Heroriëntatie
Vanwege de crisistaken die medewerkers hebben komt de planning van de taskforces
Jeugd/WMO en Werk en Inkomen onder druk.
De strategische heroriëntatie wordt een maand later versneld uitgevoerd waarbij de
afstemming met maatschappelijke partners wordt overgeslagen. Alleen de
Participatieraad krijgt een rol in het proces. Voor Inkoop geldt dit ook.
Intern staat de planning onder druk waardoor de gemeente in een spagaat komt met
betrekking tot wat mogelijk is hierin in de korte tijd die beschikbaar is. De timing is
ook een serieuze belemmering. Partners geven aan letterlijk geen ruimte in hun hoofd
te hebben hier nu samen met de gemeente over na te denken omdat zij bezig zijn met
kritieke processen en dienstverlening in hun eigen organisaties.
De ambtenaren maken een keuze en verwerken die rechtstreeks in de begroting 2021
en later.De planning is afgestemd op het inleveren van de begroting 2021 bij de
provincie.
Opgemerkt wordt dat het van belang is maatschappelijke partners aan boord te houden
en bij het proces te betrekken, desnoods schriftelijk.
De versnelde omslag die nu plaatsvindt zou een plaats moeten krijgen en verankerd
worden in de strategische keuzes die gemaakt worden. Het zou een gemiste kans zijn
als deze winst niet wordt gepakt.
De planning ziet er als volgt uit:
• 11 mei toesturen uitwerking zoekrichtingen.
• Uiterlijk 14 mei bespreken en tussentijds advies op eerste uitwerking.
• Uiterlijk 10 juni bespreken en uitwerking varianten als input voor opstellen
advies
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•
•

25 juni oplevering taskforces
Uiterlijk 2 juli advies Participatieraad voor bespreking in college.

Op 11 mei word het stuk met de zoekrichtingen over de strategische heroriëntatie naar
de leden van de Participatieraad gestuurd. De afspraak is dat ieder kernteam iemand
levert voor de beoordeling van de strategische heroriëntatie. Uiterlijk op 14 mei zal
een overleg met de gemeente worden gehouden. Iedereen is hierbij welkom.
3. Voortgang vanuit Kernteams:
Zorg
Vanwege de crisis wordt er veel werk in de praktijk gedaan. Er wordt veel genetwerkt
en veel wordt onderling opgelost. Er ontstaan allerlei mooie initiatieven. Sluiting van
dagbestedingen en het stoppen van behandelingen heeft grote weerslag op bezoekers.
Jeugd
Er is een positief gesprek gevoerd met Zorg Plus Wonen, een nieuw initiatief in
Woerden. Zij waren erg positief over de gemeente.
Uit een gesprek met het Futura College blijkt dat zij intensief contact houden met
schoolverlaters.
Met de gemeente, N. Bollen en E. Dubbeldam is gesproken over het project JIP,
opvolger van JOW (Jeugd, Werk en Inkomen). 59 jongeren van 20 plus worden
gevolgd. Informatie hierover volgt.
Afgesproken wordt de 18 plus 18 min traject een keer wordt geagendeerd.
Werk en inkomen
Op de brief aan de gemeente over de aanpak onderzoek naar activiteiten van Ferm
Werk gericht op de inburgering van statushouders in de afgelopen jaren is een
antwoord gekomen dat vragen oproept.
Inmiddels is bekend geworden dat de aanpassing van de inburgeringswet wordt
uitgesteld tot midden 2021.
Afgesproken wordt dit agendapunt in het najaar te laten terugkomen.
4. Ingekomen stukken en uitnodigingen a.d.h.v. actueel
overzicht Er zijn geen ingekomen stukken en geen
uitnodigingen.
5. Vaststelling verslag vergadering d.d. 12 maart 2020 Blz. 3
eerste zin wijzigen in:
Afgesproken wordt dat de Participatieraad aandacht zal schenken aan de nieuwe
inburgeringswet en aan de organisatorische consequenties hiervan voor de gemeente.
6. Actielijst Participatieraad stand van zaken De lijst wordt
doorgenomen en aangepast.
7. Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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De voorzitter sluit de videoconferentie en bedankt een ieder voor deelname
hieraan.
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