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

via ZOOM 

  

Aanwezig:     Rob Kotvis, voorzitter, Adriaan Wirtz, secretaris, Ineke Alsem, penningmeester, 

Wim Agterof, Arjen Beekman, Corrie Middelkoop-Wielink, Ria Zock-van Eck, 

(ambtelijk ondersteuner en samensteller verslag).   

Afwezig: Foppe ten Hoor, Jaap Burggraaf 

Gasten van de gemeente Woerden: 

 Wim Gorter, Suzanne van de Gein bij agendapunt 2. 

 Emma de Wit bij agendapunt 3. 

Toehoorders: Ilse van Schaik en Precilla Bovens, leden van het kernteam Jeugd 

    

    

  1.  Opening en vaststellen van de agenda   

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.   

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Kennismaking met Wim Gort, nieuwe directeur Sociaal Domein 

 Na een voorstelrondje legt de voorzitter kort de werkwijze van de Participatieraad uit met 

een verwijzing naar de website. 

 Wim vertelt dat hij aan de Universiteit Twente heeft gestudeerd en na zijn afstuderen o.a. bij 

KPN heeft gewerkt. Na zijn carrière in de non-profit heeft hij zich bij de gemeente 

Rotterdam negen jaar met kwetsbare personen beziggehouden. Daarna heeft hij o.a. bij de 

GGZ gewerkt en zijn vorige baan was in Limburg bij een welzijnsorganisatie.  

Privé begeleidt Wim asielzoekers bij hun procedures en heeft hij met zijn partner 

pleegkinderen opgevoed.  

 Wim wil graag zijn kennis en ambitie gebruiken om Woerden als  gemeente die financieel 

klem zit en waar m.b.t. de organisatie behoefte is aan structuur 

verder te helpen.  

 Wim  heeft ervaring vanuit Limburg met het werken in gemeenten met meerdere kleine 

kernen, zoals Woerden de kernen Kamerik, Harmelen en Zegveld heeft.  

 Vanuit de Participatieraad wordt opgemerkt dat voor Woerden  de samenwerking met 

andere gemeenten met eigen wethouders en eigen belangen complex is en  het overleg 

dikwijls moeizaam verloopt. 

 Geadviseerd wordt om de snelheid van innovatie fors te verhogen omdat dit nu te langzaam 

gaat vanwege uitgebreide discussies en ingewikkelde structuren zoals bijv. bij 

casemanagement. Opgemerkt wordt dat te grote snelheid schade veroorzaakt.  

Wim wordt succes gewenst en er wordt uitgekeken naar een fysieke ontmoeting in betere 

tijden. Gemeente en Participatieraad hebben elkaar nodig, zeker in de huidige tijd.  

   

 Strategische Heroriëntatie en toelichting op de onderwerpen bezuinigingen aan de hand van 

het overzicht en matrix. Toelichting Suzanne van de Gein. 
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Een geactualiseerde versie van de matrix en een overzicht met alle bezuinigingen zijn 

ontvangen. Voorgaande bezuinigingen zijn ook in het overzicht opgenomen. De 

bezuinigingen in kolom H betreffen de bezuinigingen vanuit de strategische heroriëntatie.  

De leden van de Participatieraad zijn gekoppeld aan de in de matrix vermelde onderwerpen 

zodat de uitvoering kan worden gevolgd.   

Op verzoek wordt gecheckt of bij de beleidsmedewerkers Jeugd de documenten voldoende 

bekend zijn.  

 

Op initiatief van de gemeenteraad zal de gemeente Woerden de sociale, maatschappelijke en 

economische gevolgen van corona aanpakken met concrete maatregelen (actieplan). 

Mensen die werkloos worden moeten snel aan een baan worden geholpen samen 

met FermWerk, UWV, onderwijs en ondernemers. De horeca en andere ondernemers gaan 

maatregelen bespreken om het verminderd binnenstad bezoek tegen te gaan. En met 

(maatschappelijke) organisaties, de Participatieraad en wijk- en dorpsplatforms worden 

plannen gemaakt voor het welzijn van  inwoners. Het gaat daarbij vooral om het bestrijden 

van eenzaamheid. Het initiatief hiervoor ligt bij de gemeente.  

De Participatieraad zal om advies gevraagd worden.  

 

Gevraagd wordt of bij de gemeente alle voorzieningen per wijk en dorp bekend zijn. In de 

Staat van Woerden wordt dit globaal weergegeven.  

Buurtwerk en de buurtverbinder werken aan de hand van een sociale kaart die de komende 

tijd verder wordt uitgewerkt.  

 

Opgemerkt wordt dat de begroting 2021-2024 in vergelijking met de begroting 2021-2023 

ondanks de bezuinigingsmaatregelen een stijging laat zien.  

Dit heeft te maken met  de jaarlijkse indexering van 1,6 %, prijsstijging op ingekochte 

zorg/tarieven met 7% en een taakstelling die voorheen in de begroting zat van 515.000,= 

euro op werk en inkomen die vanwege effecten corona niet meer te realiseren is. (zie 

bijlage).  

 

4. RaadsInformatieBrief Huishoudelijke Hulp  Toelichting door Emma de Wit aan de hand van  

een presentatie (bijgevoegd). 

De RIB is gemaakt om de gemeenteraad te informeren m.b.t. de ontwikkelingen in de WMO 

huishoudelijke hulp.    

In 2019 is het aantal huishoudelijke hulp aanvragen met 16% gestegen ten opzichte van 

2018. De verwachting is dat in 2020 het aantal aanvragen huishoudelijke hulp met 12% 

stijgt ten opzichte van 2019. De grootste oorzaak van de stijgingen is de aanzuigende 

werking door invoering van het Wmo-abonnementstarief. Op 1 januari 2020 zijn ook de 

tarieven voor huishoudelijke hulp gestegen met 6,8%. De verwachting is dat hierdoor dit 

jaar de kosten voor huishoudelijke hulp toenemen met 21% ten opzichte van het jaar 2019. 

Ook moeten inwoners langer dan gewenst wachten op hulp. Dit komt doordat de aanbieders 

de toegenomen vraag niet aan kunnen door een personeelstekort en een hoger ziekteverzuim 

door corona. De maatregelen die genomen worden zijn het vervangen van het verouderde 

CIZ-normenkader uit 2006 voor het normenkader HHM. De ruime indicering van de 

gemeente Woerden wordt al sinds enige tijd binnen de bestaande regels aangescherpt.. 

De verwachting is dat cliënten 30 minuten als gevolg van het nieuwe normenkader minder 

hulp per week ontvangen. 

Alleen nieuwe aanvragen of herindicaties huishoudelijke ondersteuning worden met behulp 

van het nieuwe normenkader beoordeeld. Er komt een overgangsperiode van drie maanden 

bij herindicaties. Inwoners worden in januari per brief geïnformeerd.  
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Opgemerkt wordt dat het belangrijk is de boodschap van de herziening goed te 

onderbouwen zodat cliënten begrijpen wat er speelt. De wijzigingen bieden ook de 

mogelijkheid voor flexibele invulling en ruimte voor nuances en wensen van inwoners.  

De VNG brief over maatregelen beheersing kosten abonnementstarief en financiële 

draagkracht van cliënten is nog niet verwerkt. Geadviseerd wordt om dit wel direct te doen.  

Er is jurisprudentie beschikbaar over het verband tussen de zelfredzaamheid van een cliënt 

en diens financiële omstandigheden. 

De vrijwilligersorganisaties merken dat zij vanwege een personeelsgebrek vaker gevraagd 

worden om ondersteuning te bieden.  

In het vrijwilligersveld is de financiële draagkracht onderdeel van het gesprek dat met 

cliënten wordt gevoerd. Als er voldoende (financiële) draagkracht is en/of een netwerk dat 

ingezet kan worden dan worden er geen vrijwilligers ingezet. Het moreel appèl maakt deel 

uit van de intake.  

 

Afgesproken wordt dat de Participatieraad een reactie op de ontwikkelingen zal opstellen. 

 

5. Voortgang vanuit de kernteams. 

Zorg.  

Het kernteam wil zich de komende tijd op de WMO-voorzieningen gaan richten. 

Corona zorgt voor druk op de vrijwilligersorganisaties en legt vraagstukken bloot die er al 

waren, met name op het gebied van eenzaamheid.      

 

 Jeugd 

 Er zijn gesprekken gevoerd met de gemeente over POH Jeugd GGZ, vragen gesteld en  

antwoorden ontvangen die op 21 december besproken zullen worden.  

JIP komt volgende maand op de agenda van de Participatieraad in aanwezigheid van de 

betrokken beleidsambtenaren.  

 

De herziening beleidsregels en de verordening Jeugd worden in het 2e kwartaal 2021 

afgerond, liefst in één integraal document zoals de gemeente Montfoort heeft.   

 

De betrokken beleidsambtenaren Jeugd hebben laten weten het overleg met de kerngroep 

Jeugd op prijs te stellen en vooral vanuit het clientperspectief. Hoe kijken zij aan tegen het 

bereiken van de jeugd. Afgesproken is een maandelijks overleg te plannen.  

 

Voor invulling van de vacature in het kernteam is nog geen kandidaat gevonden.  

 

Werk en Inkomen 

Met de verantwoordelijk beleidsambtenaar is onlangs in een prettig gesprek terug- en 

vooruitgekeken. 

Ferm Werk en Ferm Wijzer werken aan een vernieuwingsslag.  

In de gemeenteraad is gezegd dat Woerden Wijzer zelf begeleiding gaat bieden. Dit zal 

consequenties hebben voor de inhoud, kwaliteit, privacy en financiën. Hiermee komen 

toekennen van de beschikking bij dezelfde afdeling te liggen.  

Afgesproken wordt voor een uitleg de verantwoordelijk beleidsambtenaren uit te nodigen in 

een PR-vergadering.  

 

Inburgering en schuldhulpverlening komen in januari weer aan de orde. Kwadraad/  

vrijwilligerswerk en de kerken zijn hierbij betrokken.   
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Kernteamleden Werk en Inkomen hebben zich aangemeld voor een gesprek met de 

Rekenkamer.  

 

6. Ingekomen stukken en uitnodigingen 

Naar aanleiding van de naar de gemeente gestuurde brief over wijkverbindend werken en 

huisvesten in de Woerdense kernen is een uitnodiging voor een gesprek ontvangen. Met de 

voorzitter, secretaris en een lid van de kerngroep Zorg zal hiervoor een afspraak gemaakt 

worden.  

 

8. Vaststelling van het verslag van de vergadering  d.d. 12 oktober 2020  

 Het verslag wordt vastgesteld. 

  

9. Actielijst van de vergaderingen 

 De lijst wordt doorgenomen en aangepast.  

 

10. Rondvraag/mededelingen 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  

  

11. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor deelname hieraan. 

 Vanwege de coronamaatregelen kan het jaar niet informeel worden afgesloten. 

Het afscheid van degenen die dit jaar zijn gestopt met hun werkzaamheden voor de 

Participatieraad wordt uitgesteld tot 2021. 

De voorzitter wenst iedereen prettige feestdagen. 


