Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 11 april 2018
Aanwezig:

Afwezig:

Rob Kotvis (voorzitter), Ton Eijkenaar (secretaris), Ineke Alsem, (penningmeester),
Wim Agterof, Arjen Beekman, Cok Hoogerbrugge, Theo Kemper Ria Zock-van
Eck, (ambtelijk ondersteuner, samensteller verslag).
Andrée van Emst, Corrie Middelkoop-Wielink

1. Opening en vaststelling van de agenda
De agenda wordt akkoord bevonden.
2. Taskforces Keuzes voor de Toekomst
Voor het realiseren van de ambities in de gemeente Woerden, blijken niet voldoende
financiële middelen beschikbaar. Een taskforce is ingesteld om ten behoeve van de nieuwe
raadsperiode de dilemma’s uit te werken in scenario’s. De nieuwe raad kan op basis van de
resultaten uit de taskforce strategische keuzes maken. De vorige raad heeft voor enkele
beleidsonderwerpen incidentele middelen beschikbaar gesteld om geen permanente of
langdurige commitment aan te gaan.
De PR-leden uiten hun zorgen over de geschetste toestand van de gemeente Woerden. Het
veroorzaakt een machteloos gevoel. De Participatieraad kan geen directe invloed op de
situatie uitoefenen. Het is aan politiek om hiermee aan de slag te gaan en hopelijk gaan zij
hiermee verstandig om.
Woerden heeft veel in zich om een succesvolle, financieel gezonde gemeente te zijn. Toch
blijkt dit niet zo te zijn. Het anders leggen van accenten en anders inrichten van de
organisatie zou mogelijk besparingen kunnen opleveren. De analyse hierover van de
gemeentesecretaris is niet bekend.
Uit de benchmark blijkt dat er aan sommige onderdelen (te) veel geld wordt uitgegeven o.a.
aan het primair proces en het sociaal domein, er wordt teveel per inwoner uitgegeven.
Goed dat er scenario's zijn op basis waarvan keuzes gemaakt gaan worden, maar het
werken met scenario’s geeft ook het risico dat bestaande voorzieningen afgebroken worden.
In de basisscenario’s zijn bezuinigingen opgenomen en wordt teruggegaan naar de basis
vanwaar uit opnieuw opgebouwd gaat worden. Er blijkt een verschuiving van maatwerk
naar voorliggende voorzieningen. Wonen komt in het basisscenario niet voor.
Gebiedsgericht werken, nu nog een pilot, lijkt te komen vervallen.
De financiële paragraaf van het sociaal domein ontbreekt in de taskforces. Afgesproken
wordt hier navraag naar te doen.
De nieuwe gemeenteraad zal de koers gaan uitzetten. Mogelijk zal de Participatieraad om
advies worden gevraagd. Dat verzoek zal dan in overweging worden genomen en de
wethouder uitgenodigd.
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3. Speerpunten Participatieraad Woerden
Vanuit de evaluatie Participatieraad is afgesproken een aantal keren per jaar een thema in de
vergadering te behandelen, gekoppeld aan de speerpunten. Als eerste thema wordt genoemd
integraal werken. Hiervoor een gemeente waar integraal wordt gewerkt uitnodigen bijv.
Zoetermeer. Movisie zou hierbij ook betrokken kunnen worden. Omdat dit ook een
interessant onderwerp voor ambtenaren, het college van B&W en politieke partijen dit in de
vorm van een werkconferentie organiseren. Andere thema’s kunnen zijn wijkteams en het
PGB. Thema’s worden aangeleverd bij de secretaris.
De Speerpunten Participatieraad worden op de website gezet en naar de politieke partijen en
het college van B&W gestuurd.
4. Voortgang vanuit de kernteams
Zorg heeft laten weten in gesprek te zijn met Welzijn Woerden over het
Mantelzorgcompliment. Dagbestedingsaanbieders en het congres Meer wachttijden in de
GGZ zijn bezocht.
Jeugd heeft de uitwerking van de speerpunten verdeeld. Er is een gesprek met Kwadraat en
Altrecht geweest. Het Futura College wordt binnenkort bezocht. Het laatste met de
kerngroepWerk en Inkomen.
Er wordt nog gewerkt aan het uitbreiden van de kerngroep.
Van de gemeente is nog geen antwoord gekregen op de vraag over de wachtlijsten Woerden
Wijzer.
Werk en Inkomen gaat een plan van aanpak voor de uitvoering van de speerpunten maken.
Er blijkt een kleinschalig tijdelijk scholingsproject gestart voor probleemjongeren. Logisch
lijkt als dit onderdeel van het reguliere onderwijssysteem zou zijn.
Een symposium over de aanpak van werklozen in Rotterdam en Amsterdam is bezocht.
Beide gemeenten hebben ongeveer 41000 werklozen en pakken dit verschillend aan.
In Rotterdam is de ICT bij de aanpak belangrijk en zij nemen UBV-taken over.
Verder bleek dat grote gemeente meer armslag hebben dan kleinere gemeenten als Woerden.
In Maarssenbroek is een landelijke bijeenkomst Luis – aanjager - of vormgever bijgewoond
van de Koepel Adviesraden sociaal domein.
Geïnformeerd wordt bij de gemeente naar de stand van zaken Ouderenbeleid waarvoor
verschillende bijeenkomsten zijn georganiseerd en gegevens zijn verzamelen.
5.

Vaststelling Jaarverslag Participatieraad Woerden 2017
Na een paar kleine aanpassingen wordt het Jaarverslag 2017 vastgesteld.
Het verslag wordt op de website gezet en wordt naar het College van B&W gestuurd.

6.

Ingekomen stukken
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

7.

Verslag van de vergadering d.d. 8 maart 2018
Het verslag wordt vastgesteld.
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8.

Actielijst Participatieraad stand van zaken
De lijst wordt doorgenomen en aangepast.

9.

Rondvraag
In de goed bezochte jaarvergadering van Zegveld Zorgt is o.a. gemeld dat er opnieuw
subsidie is aangevraagd voor de consulent. Het is lastig om bestuursleden voor Zegveld
Zorgt te krijgen en te houden.
In de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld waren de HuisArtsenPost en verloskunde
nu de huisarts geen bevallingen doet belangrijke punten.
Op 8 mei a.s. is een PCOB-avond over wonen.

10.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid.

