
  

  

Verslag vergadering Participatieraad Woerden gehouden op 21 mei 2015  

  

  

Aanwezig:   Ton Eijkenaar (secretaris), Ineke Alsem (penningmeester), Andree 

van Emst, Corrie Middelkoop-Wielink, Wim Agterhof, Cok  

Hoogerbrugge, Anne Berkheij, Nely Sieffers,  

  Ria Zock, (ambtelijk ondersteuner, samensteller verslag)  

Aanwezig tot agendapunt 4:  Corina Kraan  (namens gemeente Woerden).  

Afwezig:       Rob Kotvis (voorzitter)  

    

  

1. Opening en vaststelling van de agenda  

Wegens afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de secretaris. De 

agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

  

2.  Mededelingen  

Introductie ambtelijk ondersteuner en aanspreekpunt Ria Zock.   

Voor de gemeente is Marjon Hubert aanspreekpunt voor de PRW.  

  

Stand van zaken website  

Er wordt nog nagedacht over de precieze vormgeving van de website. Er is contact geweest met 

de PR van de gemeente Haarlem over de website die zij hebben. Deze kan gratis overgenomen 

worden. Bij de bouw van de website is overwogen een zogenaamd “besloten” gedeelte te 

ontwikkelen waarbinnen uitsluitend de leden van de participatieraad en enkele door haar 

aangewezen adviseurs met elkaar gedachten konden uitwisselen. Na enige discussie is hiervan 

afgezien.   

Bij de bouw van de website van de PRW zal rekening moeten worden gehouden met 

toegankelijkheid voor visueel gehandicapten. Omdat dit bij Woerden Wijzer ook niet zo is 

wordt deze vraag meegenomen door Corina .   

  

Start bijeenkomst  

Afgesproken wordt op 18 juni een deel van de vergadertijd te gebruiken voor een 

kennismakingsbijeenkomst. Afhankelijk van de agendapunten zal de vergadering vroeger 

starten. Eén van de onderwerpen zal zijn nadere invulling van de werkwijze van raad in relatie 

tot het Huishoudelijk Reglement. Een van de vragen daarbij is hoe de leden van de PRW hun 

rollen als lid van de raad en als belangenbehartiger moeten zien.  

Na de zomer zal de startbijeenkomst gehouden worden met ook nieuwe kerngroepleden en een 

extern begeleider. Hiervoor wordt nog een datum gezocht. (actie: Ria in overleg met Ineke)  

  

3. Gemeentelijke agenda, toelichting door Corina Kraan  

De lijst Acties gemeente wordt doorgenomen Naar aanleiding van de toelichting en discussie 

wordt de actielijst wordt aangepast.  

  

Punt 7 Gemeente werkt aan een regeling chronisch zieken. De PR wordt gevraagd hierover mee 

te denken. Gemeente wijst contactpersoon aan voor overleg. Corina Kraan is voor dit dossier de 

adviseur van de gemeente. 

Tot 2015 werd door het Rijk voor bepaalde groepen waaronder chronisch zieken jaarlijks een 

extra financiële bijdrage beschikbaar gesteld. Deze vorm van inkomensondersteuning is bij de 

gemeente komen te liggen en wordt uitgevoerd door Ferm Werk. Omdat het geen collectieve 



regeling is, moeten mensen zelf de aanvraag doen. De gemeente heeft mogelijk in aanmerking 

komende mensen benaderd. Slechts een klein deel van hen heeft gereageerd. Geadviseerd wordt  

dat de gemeente de mailing aan de doelgroep zal herhalen. De regeling moet op de website van 

Woerden Wijzer worden vermeld.  

Tijdens de discussie blijkt dat het onduidelijk is op welke wijze en door wie chronische ziekte 

wordt vastgesteld en wie de verklaring hiervoor afgeeft. Corina geeft aan dat dit door 

Woerdenwijzer wordt gedaan. WW heeft daarvoor een gespecialiseerde adviseur in dienst.  

.   

De gemeente zal in september met aanvullende voorstellen komen en vraagt aan de PR hierover 

vooraf mee te denken. (actie: Gemeente)  

  

4.  Bespreking Kadernota Sociaal Domein  

Er zijn nog twee wijzigingen in de nota aangebracht te weten de naamswijziging in Nota 

indicatoren sociaal domein 2015-2020 en aan punt 4.4   het aantal gezinnen met problemen op 

het gebied van werk en inkomen dat meer participeert is toegevoegd: “Ferm Werk brengt in 

kaart in hoeverre gezinnen die zich melden met problemen op het gebied van werk en inkomen, 

participeren. Dit wordt geregistreerd met behulp van de participatieladder, waarbij wordt 

aangegeven of inwoners werk hebben, vrijwilligerswerk doen, etc. Inwoners die werk vinden of 

starten met vrijwilligerswerk stijgen een trede op de participatieladder. Doordat geregistreerd 

wordt op welke trede inwoners zich bevinden op de participatieladder, kan ook zowel de 

gewenste als de gerealiseerde beweging in beeld worden gebracht. Op basis van een nulmeting 

kunnen we omtrent participatie doelstellingen formuleren en achteraf nagaan of deze 

doelstellingen zijn gerealiseerd.”  

Aan de hand van de discussie die is gevoerd zal I.Alsem als penvoerder een conceptadvies 

opstellen. De leden van de PR worden in de gelegenheid gesteld op het concept te reageren.   

5.  Verslag van de vergadering 30 april 2015 en de actielijst Het 

verslag wordt vastgesteld.  

De actielijst wordt doorgenomen en aangepast.  

  

6.  Samenstelling kernteams  

Kernteam Jeugd. Invulling blijkt lastig te zijn. Een mogelijkheid is ook per onderwerp een 

klankbordgroep samen te stellen.  

Kernteam Zorg. Er worden gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten. Kernteam 

Werk en Inkomen. Er is contact met mogelijke kandidaten.  

  

7.  Ingekomen stukken  

De stukken worden voor kennisgeving aangenomen. De leden kijken van welke uitnodigingen 

zij gebruik zullen maken. 

  

8.  Rondvraag  

Gevraagd wordt op welke wijze er samengewerkt zal worden met organisaties die raakvlakken 

hebben met de activiteiten van de PR. Er wordt afgesproken dit gaandeweg te bekijken.   

  

Wim zegt dat vernomen is dat Ferm Werk tegenprestaties verwacht bij re-integratie. De afspraak 

volgens hem is dat Ferm Werk de verordening tegenprestatie niet uitvoert. Hij gaat dit nog 

uitzoeken.  

  

De voorzitter sluit de vergadering.  


