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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 15 december 2016 

 

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

Wim Agterof, Anne Berkheij, Andrée van Emst, Cok Hoogerbrugge, Corrie 

Middelkoop-Wielink, Nely Sieffers, Ria Zock-van Eck, (ambtelijk ondersteuner, 

samensteller verslag) 

 Erik van Eijk, beleidsambtenaar bij agendapunt 3. 

. 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.  

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Voortgang vanuit de kernteams  

Zorg. In een bijeenkomst over beschermd wonen met een PGB bleek dat er vooral maatwerk 

nodig is om deze kwetsbare groep van dienst te kunnen zijn. Momenteel valt Woerden met 

een aantal regiogemeentes met beschermd wonen onder de gemeente Utrecht. In de  

komende jaren gaat dit veranderen en komt beschermd wonen onder de afzonderlijke 

gemeentes. Met de gemeente wordt een afspraak gemaakt over dit onderwerp.  

Uit een inventarisatie binnen de kerngroepen over woonproblematiek bij specifieke 

doelgroepen, blijkt meer informatie nodig voordat hierover met de beleidsambtenaar wonen 

een afspraak wordt gemaakt.  

 

Een afvaardiging van de PRW heeft met de gemeente gesproken over het vervolg van de 

onafhankelijke cliëntondersteuning. De conceptnotitie over het vervolg van de 

ciëntondersteuning is gebaseerd is op evaluatie onder betrokkenen van het afgelopen jaar en 

tien punten van de Participatieraad. De evaluatie heeft niet onder de 27 inwoners 

plaatsgevonden die ondersteuning hebben gehad, omdat volgens de gemeente zij niet 

anoniem deze groep kan benaderen. Dit is in tegenstelling tot wat met ondersteuners is 

afgesproken. De evaluatie heeft opgeleverd dat betrokkenen de gemeente aanmoedigen door 

te gaan met deze aanpak (vouchers, zzp, MEE etc.) 

De evaluatie levert ook op dat er geen bekendheid is over onafhankelijke ondersteuning 

 

De gemeente heeft aan de Participatieraad gevraagd om naar gewijzigde teksten over 

onafhankelijke cliëntondersteuning op de website van WoerdenWijzer te kijken. Het 

onderwerp onafhankelijke cliëntondersteuning wordt nu duidelijker geadresseerd op de 

website. Ook het begrip regieondersteuning wordt door de gemeente gebruikt. Gevraagd zal 

worden waarom deze twee begrippen worden gebruikt. Aandachtspunt blijft hoe het 

onderwerp cliënt ondersteuning beter bekend te maken onder de inwoners van Woerden. 

Hoewel de website een belangrijk informatiekanaal is voor de gemeente naar de burger toe 

is het belangrijk dat het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning ook langs andere 

kanalen onder de aandacht van de inwoners wordt gebracht.  
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Met Welzijn Woerden is gesproken over het creëren van twee stromen voor het uitdelen van 

het mantelzorgcompliment. Laat mantelzorgers zichzelf opgeven en zij ontvangen € 75,= (in 

verband met de wet op de privacy is hiervoor geen andere oplossing). Organiseer via  (NIO) 

vrijwilligersorganisaties / sportverenigingen/kerken, scholen een bewustwording dat burgers 

van Woerden om zich heen kijken wie er allemaal mantelzorger zijn. 

Stel captains aan, die voor bepaalde organisaties verantwoordelijk zijn, adressen verzamelen 

en ervoor zorgen, dat de groep mantelzorgers die bijna anoniem is verrast worden met een 

kleine attentie, die hen gebracht wordt uit hun eigen omgeving. De uitkomsten van het 

overleg met Welzijn Woerden over mantelzorgcompliment wordt aan de wethouder 

voorgelegd.  

 

Jeugd. Uw Ouderplatform heeft de intentie om een brief naar de Raad te sturen over de 

gevolgen van het korten op de inkoop voor jeugd. De wachtlijsten zijn fors en jongeren 

worden niet altijd meer tijdig behandeld. De politiek heeft hierover ook vragen gesteld. 

In de vervolggesprekken met de gemeente over jeugd zijn de integrale benadering en het 

inschakelen sociaal makelaars en jeugdconsulenten gespreksonderwerpen.   

 

Het eerste concept plan van aanpak Versterking preventie jeugd is ontvangen.  

Het is nog niet in het college besproken. De eerste werkgroepen met organisaties uit het veld 

zijn ingepland of gestart. Dit plan van aanpak is vooral bedoeld om de verschillende acties, 

projecten en beleid met elkaar te verbinden en meer in samenhang te kunnen uitvoeren. 

 

De kerngroep Werk en inkomen  heeft onderzoek gedaan naar het succes van het beleid van 

de gemeente  t.a.v. het motto “ Iedereen Doet Mee”,  dus naar het succes van de ’Inclusieve 

samenleving’. Het rapport is besproken met de betrokken ambtenaar. 

Afgesproken wordt dat de secretaris naar aanleiding van de rapportage een concept 

ongevraagd advies voor het College opstelt.  

 

Thema van de kengroep voor volgend jaar is aandacht voor armoede. 
 

Het raadsvoorstel Regeling voor chronisch zieken en gehandicapten is verruimd ten opzichte 

van vorig jaar. De communicatie hierover is ingewikkelder geworden.  

 

3. Informatieveiligheid en Privacy in aanwezigheid van Erik van Eijk, beleidsambtenaar 

Na het overleg met de PRW over privacy in april 2016 zijn er verschillende vervolgstappen 

binnen de gemeente gezet. Voor medewerkers van Woerden Wijzer zijn aan de hand van 

landelijke richtlijnen werkproces en uitgangspunten beschreven, er is een workshop gegeven 

over de uitgangspunten van privacy en het sociaal domein, het programma Veilig mailen is 

aangeschaft en er is gewerkt aan de attitude rondom privacy. In de praktijk blijkt dat 

organisaties waarmee wordt samengewerkt weerbarstig zijn op het gebied van privacy en 

minder ver. De wet is hierin ook niet altijd helemaal duidelijk. Er wordt gewerkt aan het 

verkrijgen van commitment van verschillende betrokken organisaties en een regionaal 

convenant wordt opgesteld. Afgesproken wordt het convenant naar de PRW te sturen. Een 

reactie hierop is welkom.  

In de uitwerking van de werkprocessen van Cumulus en het zaaksysteem van de gemeente 

worden de autorisatie van medewerkers en privacy meegenomen. Met Cumulus wordt een 

veilige plek voor inwoners en consulenten gecreëerd.  

 

4. Ingekomen stukken 

Afgesproken wordt de reacties van de gemeente op uitgebrachte gevraagde en ongevraagde 

adviezen te registreren.   
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De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.  

 

5. Verslag van de vergadering d.d. 15 november 2016 

Vanuit Platform 31 is geen proeftuin maar een taskforce met een aantal partijen gestart om 

te inventariseren wat mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen nodig hebben aan 

zorg en ondersteuning.  

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

6. Rondvraag 

Er zijn signalen ontvangen dat de Raad en B&W een ander beeld hebben van de invulling en 

van de rol van de Participatieraad als dat de werkelijkheid is. Over rol en werkwijze zijn 

afspraken gemaakt. In januari organiseert de PRW een werkconferentie voor de betrokken 

ambtenaren en PR-leden.  

 

S. van de Gein wordt vanuit de gemeente voor de PRW aanspreekpunt voor inhoudelijke 

zaken, M. Hubert voor ondersteunende zaken. De gemeente stelt een jaarplanning op aan de 

hand waarvan gewerkt gaat worden.  

 

Afgesproken wordt dat de secretaris een jaarverslag opstelt over 2015 en 2016 met de 

speerpunten van de Participatieraad als uitgangspunt. 

 

De penningmeester stuurt een email naar de leden over de afronding van de financiën 2016.  

 

7. De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun 

aanwezigheid 


