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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 10 januari 2018 

 

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

Wim Agterof, Arjen Beekman, Cok Hoogerbrugge, Corrie Middelkoop-Wielink, 

Ria Zock-van Eck, (ambtelijk ondersteuner, samensteller verslag). 

Afwezig:  Andrée van Emst, Theo Kemper 

 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

Er is geen vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig om de Evaluatie en Lange 

Termijnplanning Sociaal Domein te bespreken. De gemeente heeft laten weten dat nieuw 

beleid ambtelijk/technisch wordt doorgeleid naar en voorbereid voor de nieuwe raad. Omdat 

dit tot en met maart technisch van aard is, wordt de Participatieraad hierin in deze fase niet 

betrokken. De verwachting is dat het Plan taskforce nieuwe raadsperiode door de volgende 

coalitie worden gebruikt als onderbouwing voor nieuw beleid.  

.  

Afgesproken wordt dat pas nadat een inhoudelijke reactie op de vragen over de 

Onafhankelijk Clientondersteuning van de gemeente is ontvangen dit onderwerp plenair in 

de vergadering aan de orde te stellen. De gemeente heeft hierin actie ondernomen en moet 

nu tijd krijgen om dit beleid uit te (laten) voeren. Over een half jaar zal bij de uitvoerende 

partijen Kwadraad en Welzijn Woerden geïnformeerd worden naar de bevindingen. Met 

name de verwijzing van de jeugd en verwijzing door huisartsen zijn aandachtspunten.  

 

De voortgang wachtlijsten jeugd GGZ wordt in een volgende vergadering met de gemeente 

besproken.  

 

2. Evaluatie Participatieraad deel 1. 

De notitie Uitgangspunten voor participatie van (kwetsbare) inwoners in Woerden wordt 

kort doorgenomen. Er wordt voor gekozen om de verbinding te leggen met de 

Gemeentelijke Programmabegroting 2018-2021. Afgesproken wordt voor de volgende 

vergadering aan de hand van de Gemeentelijke Programmabegroting 2018-2021 per 

kernteam een aantal speerpunten met acties te benoemen voor 2018 en die te bespreken. 

Dan zal ook de zelfevaluatie van de Participatieraad worden geagendeerd.  

 

3. Voortgang vanuit de kernteams 

Zorg. Binnenkort wordt een aantal Zorgboerderijen bezocht om hierover informatie te 

krijgen.  

Ontwikkelingen rondom het speerpunt samenwerking vrijwilligers - professionals worden 

gevolgd.  

In februari is een gesprek met Welzijn Woerden.  

Omdat een aantal kerngroepleden stopt, wordt gezocht naar vervanging.  
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Naar aanleiding van een bijeenkomst over wonen van mensen met een beperking op de 

locatie Brede School is aan de Participatieraad gevraagd of er belangstellenden bekend zijn 

om daar te gaan wonen. Geantwoord zal worden dat bij Woerden Wijzer de verzoeken voor 

ondersteuning bij begeleid wonen in het kader van de WMO binnenkomen en dat daar zicht 

is op de doelgroep. Het initiatief is doorgegeven aan vrijwilligersorganisaties.  

 

Op een vraag over taalproblemen en het stempel “niet leerbaar” bij het inburgeringstraject 

van vluchtelingen zal geadviseerd worden hierover contact op te nemen met de Projectleider 

opvang vluchtelingen gemeente Woerden. 

 

Jeugd. De nieuwe kerngroepleden lezen en werken zich nog in, maken afspraken met 

beleidsambtenaren en betrokken organisaties en stellen voor de volgende vergadering hun 

speerpunten 2018 vast. De kerngroep wordt verder ingevuld.  

 

Werk en inkomen. Het onderzoek van de kerngroep Werk en Inkomen naar het toeleiden van 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door het bedrijfsleven naar (vrijwilligers)werk 

loopt nog door en aan de rapportage wordt gewerkt. 

 

4. Ingekomen stukken en uitnodigingen 

Vanuit de Participatieraad wordt de Raadsinformatiebijeenkomst over de Inwonercloud op 

11 januari en de vergadering Commissie Welzijn over i-PGB en dekkingsvoorstel 

organisatiekosten Sociaal Domein op 17 januari bezocht.  

Op 19 januari 2018 is het Kwartaaloverleg gemeente – PR. 

 

5. Verslag van de vergadering van 15 november 2017  

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

Verslag en actielijst van de vergadering 21 december 2017 

Blz. 1”In de Jaarbrief Wonen en Strategische woningbouwplanning 2017-2021 van de 

gemeente wordt de uitwerking van de uitstroom beschermd wonen gemist.”  

Deze zin vervalt.  

 Het verslag wordt vastgesteld. 

De actielijst wordt doorgenomen en aangepast. 

 

6. Rondvraag 

Afgesproken wordt dat PR-leden die dat willen zich aanmelden voor de Nieuwsbrief van de 

Koepel Adviesraden. Het secretariaat stuurt de Nieuwbrieven ook naar de PR-leden.   

 

7. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid. 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 


