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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 10 juni 2020  

 

 

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

Wim Agterof, Arjen Beekman,  Kauthar Bouazzati, Jaap Burggraaf, 

  Foppe ten Hoor, Corrie Middelkoop-Wielink, Ria Zock-van Eck, (ambtelijk 

ondersteuner, samensteller verslag).   

Gasten:   Wethouder T.de Weger en Suzanne v.d. Gein, bij agendapunt 1 en 2 

  Vanessa Walravens bij agendapunt 3 

  

1. Opening en vaststellen van de agenda  

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.in het bijzonder aan de 

wethouder.   

De agenda wordt akkoord bevonden.   

 

2. Gesprek met wethouder T de Weger  

De Participatieraad heeft vooraf een aantal vragen aan de wethouder voorgelegd waarop al 

schriftelijke is gereageerd. Op een aantal vragen en antwoorden wordt nader ingegaan.  

 

Op 22 november hebben twee leden van het Kernteam Werk en Inkomen een gesprek gehad 

met de wethouder over de woonvisie. Gevraagd wordt om een update te geven van de stand 

van zaken en wat er in concreto wordt gerealiseerd. 

 

De wethouder zegt dat de looptijd van de oude woonvisie eigenlijk nog niet verstreken was, 

maar omdat de tijd de visie had ingehaald zijn er een aantal zaken in gewijzigd. Er worden 

andere regels opgesteld die gaan bepalen in welke mate alternatieve woonvormen in de 

gemeente Woerden mogelijk zijn. Bijvoorbeeld een gezamenlijke woonvoorziening voor 

ouderen en/of jongeren. De regels moeten het makkelijker maken zulke woonvormen in 

Woerden mogelijk te maken. De inwoners moeten hiervoor zelf het initiatief nemen, niet de 

gemeente.  

De woonvisie heeft een relatie met de bestemmingsplannen, het vrijgeven van ruimten en 

het opstellen van omgevingsplannen. Bouwgrond wordt planmatig ontwikkeld door 

projectontwikkelaars waarmee contracten worden gesloten. De regelgeving voor het bouwen 

van woningen is complex. Tussen de eerste activiteiten rondom bouw en het gerealiseerd 

zijn van woningen verloopt gemiddeld vijf jaar.  

Een wijziging in de woonvisie is het percentage sociale huurwoningen dat gebouwd gaat 

worden. Er bleek veel behoefte aan goedkopere koopwoningen, en daarom is er voor 

gekozen om iets minder sociale huurwoningen te bouwen en daarvoor in de plaats iets meer 

koopwoningen.  
 

 



 

2 

 

Opgemerkt wordt dat er behoefte blijkt aan woningen voor verschillende doelgroepen zoals  

jongeren, senioren, begeleid wonen en 1 en 2 persoons appartementen. Er is geen inzicht in 

concrete afspraken tussen gemeente en GroenWest en geen inzicht in de exacte getallen.  

 

De wethouder zegt dat in de nota Wonen en Zorg wordt gekeken of bijstelling noodzakelijk 

is op het vlak van doelgroepen en type woningen, wat verandert er, wat vraagt verbetering 

en er wordt gekeken naar wat mensen nodig hebben.  

Met GroenWest worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt over verschillende zaken zoals 

het aantal huurwoningen, woningen voor verschillende doelgroepen ed.  

Voor koopwoningen geldt een vrijere markt. Gestreefd wordt bij de bouw van 

koopwoningen naar het realiseren van 50% van de koopwoning tot driehonderdduizend 

De prestatieafspraken zijn openbaar. 

 

Er zijn lange wachtlijsten voor woningzoekenden, er zijn knelpunten bij huisvesting van 

jongeren en er is behoefte aan kleinere seniorenwoningen.  

Huisvesting voor gehandicapten wordt dikwijls gerealiseerd met Reinaerden.  

Voor nieuwe instroom van beschermd wonen cliënten geldt vanwege gewijzigde 

regelgeving dat er meer in de plaats van herkomst moet worden gerealiseerd. Met de stad 

Utrecht worden hiervoor zeshonderd woningen in de regio gerealiseerd.  

. 

Nieuwe wet met betrekking tot statushouders.  

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe wet inburgering in werking. De uitvoeringsregie is bij de 

gemeente belegd en partijen zullen moeten samenwerken. Dat ging in het verleden niet altijd 

goed. De gemeente krijgt nu een andere rol. Hoe gaan partijen samenwerken en wie heeft 

regie?  

 

De wethouder zegt dat dit dossier opnieuw wordt vormgeven. In het verleden ontbrak de 

samenhang tussen partijen. Bij het vormgeven wordt en ervaringen uit het verleden 

meegenomen. Inburgeringsplichtigen zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de 

inburgeringsplicht. De gemeente heeft de uitvoeringsregie. Er wordt nauw samengewerkt 

met maatschappelijke partners en de uitgangspunten worden in overleg en vanuit de praktijk 

opgesteld. Er wordt regionaal, ook met de stad Utrecht samengewerkt. Een projectleider 

wordt aangesteld. 

 

Strategische heroriëntatie.  

Dit was al een punt van zorg en de coronatijd maakt dit nog ingrijpender. Uitgangspunt is 

een evenredige verdeling van de bezuinigingen tussen de vier taskforces en vier 

werkgroepen. Het sociaal domein en beheer openbare ruimte maken een groot deel uit de 

begroting. Binnen de openbare ruimten is sprake van achterstallig onderhoud waaraan 

gewerkt zou moeten worden. .  

Vanwege de strategische heroriëntatie en om de begroting sluitend te maken is een 

zoektochtgaande naar mogelijkheden die geld opleveren. Investeren in woningbouw en 

bedrijfsterreinen levert bouwleges op en geld uit de markt.  

Er wordt gekeken naar overhead en efficiency, ook naar niet wettelijk taken die bij de 

gemeente zijn ondergebracht zoals zwembaden, cultuur enz. en er wordt de afweging 

gemaakt van kosten en baten bij bijv. welzijn, vrijwilligerswerk en POH. 

Steeds meer gemeentes luien de noodklok over de omvang van het gemeentefonds. Voor een 

groot deel zijn de gemeentes voor hun inkomsten afhankelijk van de landelijke overheid, die 

daarvoor steeds mindergeld beschikbaar stelt.  
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Mantelzorg. Gevraagd is om ondersteuning van jonge en allochtonen mantelzorgers. Er is 

binnen de gemeente één mantelzorgconsulent. Zij blijkt geen tijd te hebben en er zijn geen 

middelen beschikbaar om beleid op uitbreiding van mantelzorgondersteuning te ontwikkelen 

en uit te rollen.  

 

Dit wordt door de wethouder onderschreven. Door slim te organiseren wordt er met de 

casemanagers en collega’s nagedacht over de ondersteuning van mantelzorgers.  

De wethouder zegt dat veel mantelzorgers zichzelf goed blijken te redden in coronatijd. Het 

is een zoektocht met de oren open in wijken en buurten. De kunst is om de mooie 

initiatieven die zich nu in coronatijd ontwikkelen, te behouden.  

 

Er blijkt een spanningsveld tussen zorg verleend door vrijwilligers versus zorg verleend 

door professionals. Door een tekort aan professionals wordt er door cliënten en hun familie 

vaker gekozen voor vrijwilligers. Professionals hebben soms problemen met zorgverlening 

door vrijwilligers waardoor mensen langer in het ziekenhuis of verpleeghuis moeten blijven. 

  

De gemeente wil dat inwoners zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van hun eigen 

netwerk en de sociale basisstructuur. Soms is professionele ondersteuning nodig, maar 

belangrijk is om zo snel mogelijk weer ondersteuning krijgen in hun directe omgeving.  

Een tekort aan verpleegkundigen en de omvangrijke regelgeving maken het extra lastig en 

dit zal niet snel zijn opgelost.  

Oplossingen vanuit de praktijk worden dikwijls gedwarsboomd door het systeem. Hopelijk 

helpen ervaringen uit de coronacrisis om  soepeler om te gaan met bestaande systemen. 

 

De voorzitter bedankt de wethouder voor zijn komst. De wethouder is blij met het gesprek 

en waardeert het dat de Participatieraad adviseert over de strategische heroriëntatie.  

Bij de strategische heroriëntatie worden controversiële voorstellen gedaan om de dilemma’s   

(aan de gemeenteraad) duidelijk te maken.  

De Participatieraad wil graag adviseren maar vindt het ook belangrijk dat maatschappelijke 

partners worden geraadpleegd.  

De wethouder zegt dat voordat de begroting wordt vastgesteld dit zal gebeuren o.a. door het 

NIO. 

 

3. Voortgang strategische heroriëntatie  

De strategische heroriëntatie Ferm Werk wordt informeel besproken.  

Hiervan is een apart vertrouwelijk verslag gemaakt.   

 

Planning.  

• Uitwerkingsfase  25 juni 

• College   7 en 14 juli 

• Gemeenteraad  bij begroting (okt/nov)  

• Extra overleg PR 1 juli 2020  

Uiterlijk op 25 juni ontvangt de Participatieraad de adviesaanvraag. Hierna vindt het overleg 

hierover binnen de kerngroepen plaats. Gezien de gevraagde vertrouwelijkheid van de 

stukken zal de secretaris aan de gemeente mededelen dat de stukken met de kernteamleden 

gedeeld zullen worden. In de extra PR-vergadering op 1 juli zal het advies worden 

opgesteld.  

 

4. Voortgang kernteams 

Werk en Inkomen heeft een gesprek gehad met de gemeente over Ferm Werk.  
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5. Ingekomen stukken en uitnodigingen 

 De stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

6. Vaststellen van het verslag d.d. 14 mei 2020 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

7. Rondvraag 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor komst en inbreng. 

 

 
 
 


