Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 9 januari 2019
Aanwezig:

Gast:
Afwezig:

Rob Kotvis (voorzitter), Ton Eijkenaar (secretaris), Ineke Alsem, (penningmeester),
Wim Agterof, Arjen Beekman, Andrée van Emst, Cok Hoogerbrugge, Corrie
Middelkoop-Wielink, Ria Zock-van Eck, (ambtelijk ondersteuner, samensteller
verslag).
Suzanne van de Gein, gemeente Woerden bij agendapunten 1 en 2
Theo Kemper

1. Openingen vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.
De agenda wordt akkoord bevonden.
2. Veranderingen in het Sociaal Domein
De stand van zaken van de 5 prioriteiten van het Sociaal Domein wordt besproken aan de
hand van een presentatie (bijlage).
De 5 prioriteiten zijn:
• Inkoop
• Preventie/versterking voorliggend veld
• Participatie
• Sociaal werken in de wijk
• Begeleiding Dichtbij
De Planning maatschappelijke agenda en de Communicatie komen ook aan de orde.
Vanwege verschil in opvattingen is er bestuurlijk en ambtelijk geen overeenstemming bereikt
over inkoop. Geprobeerd wordt voor het einde van het eerste kwartaal met een aantal grote
aanbieders afspraken te maken voor 2019, te sturen op de inkoop en het oprichten van een
Regionaal Inkoopteam.
De Wijkanalyses zijn afgerond en worden naar de PR gestuurd.
Over het herijken van subsidies is overleg met de betreffende organisaties.
Sociaal werken in de wijk.
Voor Participatie worden werk en inkomen geïntegreerd in het project Begeleiding Dichtbij.
Sociale en maatschappelijke participatie worden vorm gegeven via het sociaal werken, de
buurtverbinder en de wijkambtenaar in de wijk, o.a. in de Huizen van Woerden. Lokale
netwerken worden versterkt. Ferm Werk concentreert zich op de groep die lastiger
bemiddelbaar is.

Begeleiding dichtbij is onderdeel van het totaalplan.
Eind januari wordt het concept implementatieplan met daarin definitie begeleiding,
capaciteit, functieprofielen, kwaliteitseisen en organisatievorm verwacht.
Kaders uit het plan komen in de Maatschappelijke Agenda. Na vaststelling van de
Maatschappelijke Agenda start de implementatie.
De Participatieraad krijgt het plan voorgelegd.
Planning. Uiterlijk eind januari wordt de concept versie van de Maatschappelijke Agenda
voorgelegd zodat deze in de PR-vergadering van 13 februari kan worden besproken. Op 5
maart vindt besluitvorming in het College plaats en op 28 maart beeldvorming in de Raad en
op 18 april besluitvorming.
Communicatie. De data van de brede afstemming met en communicatie met formele
organisaties, belangenbehartigers, scholen, Ferm Werk ed. wordt aan de PR doorgegeven
zodat de PR kan beslissen om hier naartoe te gaan.
3. Gedachtenwisseling Verandering Sociaal Domein
De Participatieraad onderschrijft de geschetste richting, het wat. Het hoe zal in de komende
tijd worden vormgegeven en worden gevolgd. In principe gaat de beoordeling van de
geschetste plannen door de PR om de grote lijnen. Overwogen wordt informatie in te winnen
over casussen die geënt zijn op nieuwe situaties, zodat er zicht komt op waar de kansen,
bedreigingen en de hiaten en wat dit betekent voor de burger.
Er bestaat geen bezwaar tegen deelname vanuit de PR aan een meedenkgroep voor het
Kaderdocument Sociaal Domein.
De planning voor de advisering is akkoord.
4. Concept advies Wijziging Persoons Gebonden Budget
Inmiddels is besloten een overgangstermijn van zes maanden te hanteren waardoor dit punt is
vervallen. Het concept advies wordt hierop aangepast en daarna verstuurd.
Het bedrag dat hiermee bespaard wordt lijkt elders binnen het sociaal domein besteed worden
en niet zoals eerder in dit soort situaties in de algemene reserve.
5. Voortgang kernteams.
Zorg. Na nog één bezoek aan een dagbesteding wordt van de bezoeken een verslag voor de
PR gemaakt.
Het blijkt lastig om psychiatrie bij de kerngroep te betrekken.
Jeugd. Vanwege werkzaamheden zal een trekker van het kernteam Jeugd stoppen en in de
maartvergadering afscheid komen nemen.
Het verslag van het overleg PR – Gemeente Woerden van 6 december met het kernteamlid
wordt doorgenomen.
Volgende week is er een overleg van de kerngroep met buurtwerk.
Er is een afspraak gemaakt voor een gesprek met Dunya. Het verlagen van de beschikbare
Klijnsmagelden voor Dunya wordt betreurt.
Over de wachtlijsten JeugdGGZ is bij de gemeente niet veel bekend en hierop wordt niet
gestuurd. Bij de gemeente wordt gevraagd naar de actuele situatie.

Werk en inkomen. De concept brief over scholing van uitkeringsgerechtigden wordt na
aanpassing door de secretaris aan de kerngroep voorgelegd en na hun commentaar verstuurd.
Volgende week is er een afspraak met de voedselbank.
Opgemerkt wordt dat Kunstmatige Intelligentie zijn intrede doet bij Ferm Werk. De discussie
over de noodzaak en de consequenties hiervan lopen nog.
6. Ingekomen en uitgaande stukken
De lijst wordt doorgenomen.
7. Verslag van de vergadering d.d. 12 december 2018
Blz. 2, punt 2. “In Harmelen wordt gewerkt met de Stichting dorpshuis, in Zegveld is er
Zegveld Zorgt.”
Blz. 3, punt 3. “Beschermd wonen functioneert beter.” Vervalt.
Het verslag wordt vastgesteld met inachtneming van de wijzigingen.
8. Actielijst december 2018
De lijst wordt doorgenomen en aangepast.
9. Rondvraag
Gevraagd wordt om regelmatig naast de actuele en vaste onderwerpen ook thematisch en
praktische onderwerpen te agenderen en indien gewenst een deskundige uit te nodigen.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid.

