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

  

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

Wim Agterof, Arjen Beekman, Jaap Burggraaf, Corrie Middelkoop-Wielink,  

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

Afwezig: Foppe ten Hoor 

Gasten: Suzanne van de Gein en Ivonne Vlooswijk van de gemeente bij agendapunten 1 en 2, 

  Ellen Vossen, Hart van Woerden bij agendapunt 3  

 

    

  1.  Opening en vaststellen van de agenda   

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.   

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Kennismaking met Ivonne Vlooswijk, teammanager voor het beleidsteam Sociaal Domein 

sinds maart 2020  

Na een korte kennismakingsronde vertelt Ivonne dat zij haar werk uitvoert vanuit het 

perspectief van de inwoner. De koers is vastgelegd in het beleidsplan Sociaal Domein. Het 

team Sociaal Domein bestaat uit 25 FTE zowel beleidsmakers als ondersteuners.  

Actueel is nu de Strategische Heroriëntatie  de Strategische Heroriëntatie die betrekking 

heeft op vier onderdelen van het Sociaal Domein. De gevolgen van de corona komen hier 

nog bij. De Strategische Heroriëntatie en de coronakosten hebben gevolgen voor de 

voortgang van de Maatschappelijke Agenda. 

Uit de reacties van de Participatieraad op de Strategische Heroriëntatie blijkt een kritisch 

beoordeling, het opkomen voor kwetsbare groepen en durf. 

De Participatieraad onderhoudt contact met beleidsmedewerkers. Als er problemen zijn of 

als daaraan behoefte is kan de raad bij Ivonne terecht. De Participatieraad heeft ook contact 

met wethouders. Uitgangspunt is dat als het technische kwesties betreft dit een met de 

ambtenaar wordt besproken, voor bestuurlijke zaken is de wethouder aanspreekpunt.  

De basis is vertrouwen waardoor niet het gevoel van “achter de rug om praten” ontstaat. 

 

Bijpraten door Suzanne van de Gein over de verdere proces//besluitvorming Strategische 

Heroriëntatie aan de hand van een presentatie (bijgaand). 

Er hebben vjjf partijen gereageerd op de voorgelegde scenario’s.  Het College heeft de  

reacties meegenomen in een definitief voorstel aan gemeenteraad.  Het College houdt vast 

aan het gekozen voorkeursscenario en legt de gemeenteraad daarnaast twee alternatieve 

scenario’s voor. 

 De gemeenteraad bespreekt de Strategische Heroriëntatie op 17 en 24 september. 

 

Opgemerkt wordt dat voor de Strategische Heroriëntatie al een onverwachte financiële 

tegenvaller van 1 miljoen euro gemeld is. Nu constateert de gemeente een schuldenquote en 

stijgende kosten die al meerdere jaren spelen.  
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De gemeente is ambitieus, projecten worden gestart en om verschillende redenen na veel 

overleg gestopt. Om de ambitie uit te voeren is een duidelijke focus en een professionele, 

efficiënte organisatie en controle nodig. Waarom is er niet eerder ingegrepen?  

Het nieuwe College heeft ervoor gekozen overschrijdingen en onderschrijdingen toe te 

kennen aan de algemene reserve, zo ook de reserve Sociaal Domein, wat tegen de eerdere 

afspraken is.  

 

Toen een aantal jaren geleden er taken van overheid naar de gemeente toe kwamen was de 

organisatie nog niet toe aan transformatie en er was weinig sturingskracht. De (financiële) 

problemen zijn nu duidelijk en o.a. op basis van verschillende onderzoeken zoals De Stand 

van Woerden worden de problemen aangepakt in een organisatie die werkt aan kwaliteit en 

efficiency. Daar zijn de scenario’s met forse maatregelen na zorgvuldige afweging op 

afgestemd. De gevolgen van de corona zijn nog onvoldoende in beeld om definitieve keuzes 

te maken.  

 

Wethouders Becht en De Weger gaan namens het College graag met de Participatieraad in 

gesprek over het uitgebrachte advies, de keuzes van het College, wat er is besloten en hoe 

daarmee aan de slag te gaan. De voorbereiding en implementatie worden vormgegeven 

samen met partners, waaronder de Participatieraad. Dat zal niet gemakkelijk zijn maar de 

koers van de Maatschappelijke Agenda, de sociale basis wordt vastgehouden.  

 

Afgesproken wordt dat in de volgende vergadering Beschermd wonen en maatschappelijk 

opvang aan de orde komt. 

 

3. Reactie op het advies van het College 

De reactie van het college van B&W wordt teleurstellend gevonden. Op de inhoud wordt 

nauwelijks ingegaan. 

Afgesproken wordt het raadsbesluit af te wachten en in het gesprek met de wethouders het  

advies en de reactie daarop te bespreken. Aan de hand daarvan zal gekeken worden hoe te 

reageren  

  

4. Inzet/samenwerking/relatie van de gemeente met het voorveld specifiek in relatie tot corona  

door Ellen Vossen van Hart voor Woerden. 

Hart voor Woerden is een zelfstandige stichting, heeft een nieuwe bestuur en een nieuwe 

directeur. Hart van Woerden is een jonge organisatie in ontwikkeling die groeit in haar rol.  

Hart van Woerden bestaat uit verschillende onderdelen zoals de vrijwilligerscentrale, de 

vrijwilligersacademie, huiswerkbegeleiding en ondersteunt maatschappelijke stages. 

Vrijwilligersdiensten worden niet door Hart van Woerden uitgevoerd. Hart voor Woerden 

stuurt aan en zoekt verbinding met partijen. Voor vrijwilligerswerk kunnen mensen contact 

zoeken met buurtzorg of Hart van Woerden die dan doorverwijst/bemiddelt. Naast buurt- en 

dorpshuizen zijn er de huizen van Woerden voor (vrijwilligers)activiteiten. De bibliotheek 

wordt huis van de stad, de ruimte van Hart voor Woerden wordt huiskamer/ 

ontmoetingsruimte.  

De relatie Hart voor Woerden met het NIO is goed. Het voorveld is goed op de hoogte van 

elkaars activiteiten, de samenwerking zal nog versterkt worden bijv op het gebied van 

omgaan met eenzaamheid, een actueel onderwerp in coronatijd.  

De relatie tussen gemeente en het voorveld is sinds de coronatijd niet significant veranderd. 

Woerden Wijzer weet sinds de coronatijd Hart voor Woerden goed te vinden. Hart voor 

Woerden heeft afspraken met gemeente gemaakt, nog geen meerjaren afspraken. 

Jongeren melden zich meer aan als vrijwilliger sinds corona. Belangrijk is dat 

vrijwilligerswerk meer status krijgt.  
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Hart voor Woerden heeft zorgen over het beperkte beschikbare budget vanuit Strategische 

Heroriëntatie voor nieuwe initiatieven.  

 

5. Voortgang vanuit de kernteams. 

 Zorg 

Vanwege gebrek aan (thuis)zorg o.a. voor mensen die uit het ziekenhuis ontslagen worden 

en in de hospice ontstaan problemen . Hierin kan hulp geboden worden door vrijwilligers 

meestal met een verpleegkundige-  of zorgachtergrond. Omdat zij geen professionals zijn 

wordt dit door professionals niet toegestaan waardoor mensen in het ziekenhuis blijven of in 

het verpleeghuis worden opgenomen. Aan een gezamenlijke oplossing wordt gewerkt.  

 

Over het algemeen blijken burgers tevreden over het WMO-loket. Er zijn wel zorgen over 

de achterstand in de uitgifte van de her-beschikkingen.   

 

 Jeugd 

Binnenkort heeft het kernteam overleg over het Jongeren Informatie Punt (JIP) met de 

verantwoordelijk ambtenaar.  

Gewerkt wordt aan de invulling van de vacature in het kernteam.  

 

Werk en Inkomen 

Gekeken wordt welke onderwerpen door het kernteam de komende tijd worden opgepakt. 

Er wordt een samenvatting gemaakt van de beschikbaar komende nieuwe informatie over de 

financiën Werk en Inkomen. Omdat nabetalingen van het Rijk altijd ver achterlopen, is het 

lastig zicht te krijgen op de actuele stand van zaken. 

 

6. Ingekomen stukken en uitnodigingen 

Geen. 

 

7. Vaststelling van het verslag van de vergadering  d.d. 10 juni 2020  

 Het verslag wordt vastgesteld. 

  

8. Actielijst van de vergaderingen 

De lijst wordt doorgenomen en geactualiseerd, 

 

8. Rondvraag/mededelingen 

 Omdat de wethouder Becht en de Weger op 12 oktober de vergadering zullen bijwonen  

wordt afgesproken de reguliere vergadering van 15 oktober ook op 12 oktober te houden. 

 

9. Sluiting 

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

 

 

 

 

 

 


