
 

1 

 
 

Verslag vergadering Participatieraad Woerden gehouden op 24 september 2015  
 
Aanwezig:  Rob Kotvis (voorzitter), Ineke Alsem (penningmeester), Ton Eijkenaar, (secretaris), Andrée 

van Emst, Corrie Middelkoop-Wielink, Wim Agterof, Cok Hoogerbrugge, Anne Berkheij, Nely 
Sieffers, Ria Zock, (ambtelijk ondersteuner, samensteller verslag) 

Gemeente Anniek van der Ploeg bij agendapunt 3. 
 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda  

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

2. Mededelingen 

De voorzitter zegt dat Marius Buiting, voorzitter Platform Wmo in Utrecht, de verdiepingsbijeenkomst 
van de Participatieraad Woerden van 30 september zal begeleiden. 
 

3. Gemeentelijke agenda: toelichting door Anniek van der Ploeg 

Anniek deelt een actueel overzicht uit met projecten die van belang zijn voor de Participatieraad. Het 
overzicht wordt maandelijks bijgewerkt, voor de vergadering bilateraal door de voorzitter en de 
gemeente doorgenomen en tijdens de vergadering besproken. 
 

       Het overzicht wordt doorgenomen:  
Pilot jeugdhulpwerker in het voortgezet Onderwijs in Woerden. Heeft betrekking op de transformatie van 
jeugdhulp met het accent op opvoedproblemen. De pilot wordt bekostigd vanuit het investeringsfonds.  
 
Samenwerkingsagenda onderwijs- jeugdhulp.  
Hiervoor wordt samengewerkt met het Nederlands Jeugdinstituut. In november wordt het concept- 
rapport verwacht. Op basis van de uitkomst stellen de gemeenten en de samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs een samenwerkingsagenda op voor de komende jaren.  
Ouders worden hierin niet betrokken zodat dit geen totaalbeeld zal geven. De uitkomst wordt aan de 
Participatieraad voorgelegd.  
 
Preventienota. Behelst de ontwikkeling van een beleidskader op het gebied van preventie voor jeugd. 
Om het sociaal domein vorm te kunnen geven is herijken van het preventieve veld noodzakelijk.  
Gepleit wordt om dit breed aan te pakken en dat wat goed ging en is weggevallen mee te nemen.  
 
Zorginkoop. De contracten WMO en Jeugdhulp 2015 worden verlengd voor 2016. In 2016 volgt een 
nieuwe aanbestedingsprocedure voor de zorginkoop. Het volume zal in 2016 wijzigen. In 2017 zal een 
wijziging van aanbieders plaatsvinden. De gemeente heeft geen regulier samenwerkingsverband met 
zorgverzekeraars.  
In de praktijk blijkt dat de scheiding van de vergoeding door de zorgverzekeraar en de vergoeding door 
de gemeente van hulp bij dezelfde cliënt niet efficiënt, duur en cliëntonvriendelijk is. Voor bijv. hulp bij 
de maaltijd (gemeente) en hulp bij douchen (zorgverzekeraar) komen twee verschillende personen bij 
de cliënt over de vloer.  
Afgesproken wordt dat Andrée en Ineke zich in dit punt verdiepen.  
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Evaluatie integrale jeugdgezondheidszorg JGZ. Deze evaluatie wordt in regionaal verband uitgevoerd. In 
oktober is de eerste bijeenkomst.  
 
De gemeente werkt aan het opnieuw beoordelen van beschikkingen met als eerste die van de 
Persoonsgebonden budgetten en inwoners met overgangsrecht. Vanwege “vervuilde” bestanden van de 
aanbieders is dit een intensief traject.  
Voorkomen moet worden dat mensen geen hulp krijgen omdat onduidelijk is dat er hulp kan worden 
gevraagd in bepaalde situaties en het onduidelijk is hoe dit aangevraagd kan worden.  
 
Onafhankelijke Clientondersteuning. Medewerkers van MEE worden voor Woerden Wijzer ingezet in het 
consulententeam en zijn daarmee niet onafhankelijk. De Participatieraad bereidt een advies voor.  
 
Voor de Participatieraad zijn de aanspreekpunten voor de diverse domeinen de volgende senior 
beleidsmedewerkers Jeroen  Göttgens (Jeugd), Nanda de Ridder (Zorg) en Gerard Kraaijkamp (Werk en 
Inkomen). 
 

4. Advies Onafhankelijke Clientondersteuning  
Uit de discussie blijkt dat dit onderwerp vanuit diverse invalshoeken benaderd wordt door de diverse 
leden van de raad en de meningen hierover uiteen lopen.  
Afgesproken wordt dat op basis van de discussie de voorzitter het advies gebruikt voor een concept 
advies  en dit voorlegt aan de leden van de raad.  

 
5. Voortgang vanuit de Kernteams 

Jeugd. Nely heeft een gesprek gehad met de gemeente over het ondersteuningsplan. Het document 
behoeft nadere aanscherping o.a. op het gebied van privacy. Pepijn van de Burgt woont op 22 oktober 
de vergadering bij voor het agendapunt Inwonercloud, ook privacy gebonden. Omdat privacy een 
aandachtspunt blijkt bij meerdere onderwerpen wordt afgesproken aan de hand van een nog op te 
stellen overzicht dit onderwerp na 22 oktober te agenderen. 
 
Een pilot integraal PGB is gestart. Uitgangspunt was dat er 100 PGB gebruikers zouden deelnemen aan 
de pilot. Dit blijken er 25 te zijn o.a. vanwege het niet op orde zijn van de SVB-dossiers. Uit de uitkomst 
van een kleiner aantal kunnen ook conclusies getrokken worden. De pilot zal met een positief kritische 
houding gevolgd worden.  
 
Het kernteam Jeugd is uitgebreid met F.Schreuder. Gekeken wordt nog op welke wijze jongeren bij het 
kernteam kunnen worden betrokken.  
 
Zorg. Naar aanleiding van de bijeenkomst over mantelzorgwaardering is er een gesprek geweest met de 
gemeente over verschillende aspecten van mantelzorg. Dit heeft nog geen duidelijkheid opgeleverd over 
mantelzorgwaardering.  
Het kernteam is nog op zoek naar nieuwe mensen, vooral vanuit mantelzorg. 
 
Werk en inkomen. Vanuit het team is aandacht voor activering van het bijstandsgerechtigden. Vanuit de 
gemeente worden bepaalde verplichtingen opgelegd die geen positief effect hebben op terugkeer in een 
baan.  
Verwacht wordt het kernteam binnenkort met nieuwe mensen uit te breiden.  

 
6. Ingekomen stukken a.d.h.v. actueel overzicht voor zover niet aan de orde gekomen onder punt 5  

Zoals uit de lijst blijkt zijn tijdens het zomerreces veel stukken verstuurd naar de leden van de raad. Om 
het versturen van stukken beter te laten verlopen wordt gekeken of Dropbox een goede manier is. Omdat 
de stukken in principe openbaar zijn speelt privacy hierbij geen rol. 
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7. Concept verslag vergadering 18 juni 2015 

Het verslag wordt vastgesteld. 
 
8. Actielijst Participatieraad stand van zaken voor zover nog niet aan de orde gekomen onder punt 5 

Punt 1. Inbedding spreekuren voormalig RABW. Vanwege ontwikkelingen status quo voorlopig 
handhaven. 

 
Punt 2. Ontwikkeling website vervalt omdat de website is gerealiseerd.  

 
Punt 3, 4, 7  Bespreekpunten voor het overleg met Woerden Wijzer op 20 oktober. 

 
9. Rondvraag 

Andrée zegt dat het declareren door de gemeente aan het CAK vanwege het niet op orde hebben van de 
administratie niet goed verloopt. Afgesproken wordt dat als dit een breed gedragen probleem blijkt dit 
opgepakt wordt door de raad.  
 
De vraag van Anne over de criteria voor het geven van zorg in natura en het geven van een budget wordt 
meegenomen in het gesprek met Woerden Wijzer. 
Afgesproken wordt dat Ria een email stuurt om te inventariseren wie op 20 oktober van 13.00 tot 13.30 
uur aanwezig kan zijn bij de presentatie aan Woerden Wijzer. Bespreekpunten aan haar door te geven. 

 
10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering  


