Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 15 november 2017
Aanwezig:

Afwezig:

Rob Kotvis (voorzitter), Ton Eijkenaar (secretaris), Wim Agterof, Arjen Beekman,
Cok Hoogerbrugge, Theo Kemper, Corrie Middelkoop-Wielink, Ria Zock-van Eck,
(ambtelijk ondersteuner, samensteller verslag).
Ineke Alsem, (penningmeester), Andrée van Emst

1. Opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder Theo
Kemper. Theo is vandaag voor het eerst aanwezig als lid van het kernteam Jeugd. Hij vertelt
kort iets over zijn privé- en werksituatie.
De agenda wordt vastgesteld.
2.

Stand van zaken besluitvorming rondom het sociaal domein
De ambtenaar die is uitgenodigd om de ontwikkelingen rondom het sociaal domein te
bespreken heeft laten weten dat dit nog niet het juiste moment is. De ontwikkelingen
worden eerst binnen de gemeente besproken.
In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat Woerden een tekort verwacht op het
sociaal domein van € 2,4 miljoen over 2017. Tijdens de behandeling van de begroting is
duidelijk geworden dat voor de extra € 530.204,- voor de gemeentelijke organisatie, gedekt
door de reserve, een extra onderbouwing wordt gevraagd.
Het afgelopen jaar bleek dat de Raad plannen wil zien van Ferm Werk, Ferm Werk vraagt
(financiële)kaders van de Raad. Dit is geforceerd door Ferm Werk met een begroting van
± € 1.3 miljoen hoger voor 2018 zonder concreet aan te geven wat met dat geld gedaan
wordt.
Om duidelijkheid te creëren heeft het college 3 scenario’s ontwikkeld. Scenario 2 is
gewijzigd aangenomen. Dat betekent geen onttrekking uit de reserve sociaal domein, wel
versterking van de organisatie door bezuinigen in WMO/Jeugdzorg door inzetten POH’s om
te voorkomen dat teveel zorg in de 2e lijn komt. De plannen hiervoor moeten binnen 3
maanden worden gemaakt.
De Raad kiest ervoor dat Ferm Werk zich blijft richten op het weer terugbrengen op de
arbeidsmarkt van cliënten uit de categorie 1. Ferm Werk krijgt niet de verhoging van
€ 348.000,= die was bedoeld om ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te
laten participeren.
Van de gemeente is bericht ontvangen dat het door de PR uitgebrachte advies evaluatie
sociaal domein, door de gemeenteraad betrokken zal worden bij bespreking van de
raadsvoorstellen over (de evaluatie van) het sociaal domein. Tijdens de
begrotingsbehandelin lag het accent op de financiën. Het advies van de PR heeft het accent
op de inhoud.

De bespreking van het raadsvoorstel over het rapport van de Rekenkamercommissie over
jeugdzorg en het raadsvoorstel evaluatie sociaal domein zou plaatsvinden op 15 november.
Besloten is om dit op 13 december te behandelen in de commissie Welzijn vanwege
onduidelijkheid bij de raad over de aanbevelingen en conclusies waarover een besluit wordt
gevraagd. De Participatieraad wacht de commissievergadering af.
3. Voortgang vanuit de kernteams
Zorg. Binnen de kerngroep vinden wat personele wisselingen plaats.
De bijeenkomst over de nieuwe website van Woerden Wijzer is bijgewoond. Betrokken
organisaties vinden de website er aantrekkelijker uitzien maar zijn niet tevreden over de
inhoud van de website en de werking van het systeem. Het realiseren van de iCloud zal nog
tijd kosten.
De concept rapportage 'Wonen - sociaal domein' is ontvangen. Het is een inventarisatie van
alle permanente en tijdelijke woonvoorzieningen voor diverse kwetsbare doelgroepen. Doel
is het in beeld brengen van het aanbod, de tekorten en de acties om tekorten in te lopen.
Aan de PR wordt een reactie op de rapportage gevraagd en ook welke rol de Participatieraad
wil vervullen bij het vervolg.
Afgesproken wordt een afspraak te maken met de betrokken ambtenaar.
Voor de decembervergadering is de wethouder wonen uitgenodigd.
Jeugd. De nieuwe leden van de kerngroep Jeugd hebben een kennismakingsgesprek met de
betrokken ambtenaren gehad en hebben afgesproken dit ieder kwartaal te herhalen.
Met de kandidaten voor het kernteam wordt een afspraak gemaakt.
Het JOW(Jongeren Onderwijs Werk) -project voor kansarme jeugd tussen 16 en 27 jaar is
geëvalueerd. Het project betrof Utrecht West, maar liep niet. Het project gaat verder in
kleiner verband met Montfoort Oudewater en Woerden, met een andere personele bezetting
en in een andere vorm.
Woerden wil het vervoer voor specifieke doelgroepen, het openbare vervoer en
alternatieve vormen van vervoer beter op elkaar afstemmen. Als contracten met
vervoersbedrijven aflopen, zal hiervan gebruik worden gemaakt om dit aan te passen, samen
met andere gemeenten in de Jeugd- en WMO-regio. In de inkoopstrategie zijn keuzes
opgenomen over de manier van aanbesteden en uitgangspunten voor het programma van
eisen. De gemeente vraagt de Participatieraad voor 5 december advies over de
uitgangspuntennotitie uit te brengen. Afspraken zijn gemaakt welke leden van de PR dit
advies zullen voorbereiden.
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. Er
blijken weinig investeringen op het gebied van scholing ed. te worden gedaan en mensen
worden dikwijls beziggehouden. Bedrijven die iets willen op het gebied van het toeleiden
naar werk zoeken hun eigen route, los van de overheid. Bedrijven zijn niet uit op subsidies.
De kerngroep gaat nog verder met het onderzoek bij een aantal bedrijven. Gekeken wordt
ook aan welke ondersteuning behoefte is.
Onderzoek vindt plaats naar pgb-houders en hun rol als werkgever.
4. Ingekomen stukken en uitnodigingen
Het VN Verdrag voor rechten van mensen met een beperking is in Nederland nu één jaar

in werking. Op 29 november is het congres Zij zijn erbij... u ook? Aanmelding kan via
www.gelijkisgelijk.nl<http://www.gelijkisgelijk.nl>
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
5. Verslag van de vergadering d.d. 12 oktober 2017
Het verslag wordt vastgesteld.
6. Actielijst Participatieraad
De lijst wordt doorgenomen en aangepast.
7. Vergaderdata 2018
De secretaris zal de voorgestelde vergaderdata 2018 intern verder afstemmen.
Afgesproken wordt in een vergadering de PR-speerpunten te herijken en een zelfevaluatie te
organiseren.
Rooster van aftreden.
De leden van de raad gaan akkoord met herbenoeming van R.Kotvis en W.Agterof als lid
van de Participatieraad tot 1 april 2021.
Leden die overwegen na aflopen van hun termijn of eerder te stoppen met het lidmaatschap
van de PR, kijken of zij voor opvolging kunnen zorgen.
8. Rondvraag
Mensen die voor het mantelzorgcompliment in aanmerking komen blijken het bezwaarlijk
te vinden om de vragenlijst hiervoor in te vullen. Zij moeten dit zelf doen.
Geïnformeerd wordt of dit volgend jaar op een andere manier kan.
Gesproken wordt over het functioneren van het sociaal domein binnen de gemeente
Woerden en de ervaringen van de PR daarmee. Vanuit onderzoek wordt de gemeente
Woerden met een zeven gewaardeerd, binnen de PR is de waardering iets lager. De
gemeente houdt steeds meer rekening met de PR en gebruikt de PR ook bij het opstellen van
beleid.
9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid.

