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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 12 november  

2020  via ZOOM 

  

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

Wim Agterof, Arjen Beekman, Foppe ten Hoor, Jaap Burggraaf, Corrie Middelkoop-

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

Gasten: Karin Verdooren directeur-bestuurder, Lucia Schuddeboom en Ilse Muller, adviseurs 

beleid GroenWest bij agendapunt 1 en 2 

Suzanne van de Gein en Alex van Pelt, van de gemeente Woerden,  

Madelein Derks en Sophie Jongepier van K2 bij agendapunten 3 en 4. 

    

    

  1.  Opening en vaststellen van de agenda   

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.   

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Overleg met Woningcorporatie GroenWest 

Na een korte kennismaking worden aan de hand van een presentatie (bijgaand) de 

activiteiten van GroenWest geschetst. 

De samenwerking tussen de gemeente Woerden en GroenWest is op het gebied van  

nieuwbouw, verduurzaming (warmtevisie), inzetten op wijkgericht werken en wonen met  

zorg. Door wijkgericht werken en wonen met zorg ligt ook de link met de Participatieraad. 

Bij wonen is naast de kwaliteit de kwantiteit van belang. Momenteel gaat de gemeente uit 

van 20% sociale huurwoningen, in Snellerpoort 15%. Dit omdat de grondexploitatie in 

Snellerpoort is opgesteld voordat het nieuwe beleid (20%, Woonvisie 2019 - 2024) is 

vastgesteld. GroenWest pleit voor ophoging van 15 naar 20% in Snellerpoort. 

GroenWest heeft een aantal locaties aangekocht en hoopt hiermee 30% sociale 

huurwoningen te realiseren.   

60% van de sociale huurwoningen heeft een huur onder € 619,=. Voor 80% van de woningen 

is dit onder het maximum bedrag van € 737,=.    

De huisvesting van statushouders heeft impact op de huisvesting van inwoners van 

Woerden. Vijf jaar geleden kwam er een grote groep vluchtelingen naar Woerden waarvoor 

verschillende betrokken partijen huisvesting organiseerden o.a. in Snellerpoort. Nu vindt de 

uitstroom van deze groep plaats. Over de huidige toestroom van asielzoekers is GroenWest 

in gesprek met de gemeente.  

 

Doelgroepenbeleid is onderdeel van de woonvisie. De gemeente en GroenWest zijn hierover 

in gesprek. Utrecht is een inspirerend voorbeeld. Extramuralisering zorgt voor een snellere 

uitstroom uit organisaties naar zelfstandig wonen. Bij het realiseren van mogelijkheden voor 

zelfstandig wonen en de toewijzing van huisvesting aan doelgroepen werken gemeente en 

zorgorganisaties samen.  
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Bij nieuwbouw wordt rekening gehouden met doorstroming van senioren door 

levensbestendige appartementen te bouwen, geen seniorencomplexen. Hiervoor koopt 

GroenWest zelf ook gebouwen en realiseert extra seniorenwoningen boven op dat wat de 

gemeente bouwt. 

 

Voor wat betreft de nieuwe wet Schuldhulpverlening hebben GroenWest en de gemeente 

een convenant Vroeg signalering ondertekend.  

 

De vraag naar sociale huurwoningen is groot. GroenWest komt bij mensen over de vloer en 

ziet dat in wooncomplexen met kleinere goedkopere woningen relatief veel mensen met een 

rugzakje wonen. Om de leefbaarheid daar niet onder druk te laten komen is goede 

begeleiding nodig, zowel door de omgeving als door professionals. In Utrecht vangen de 

sociale wijkteams veel op. In Woerden wordt sociaal werken in de wijk ontwikkeld en 

hopelijk worden hierdoor signalen sneller opgepakt en worden met elkaar oplossingen 

geboden.  

 

De voorzitter bedankt de dames van GroenWest voor de duidelijke uiteenzetting en 

afgesproken wordt elkaar te benaderen als daarvoor aanleiding is.  

 

3. Bespreken gemeentelijke onderzoek storytelling om het effect te meten van de inzet van het  

voorliggende veld en sociaal werken in de wijk 

Aan de hand van een presentatie (bijgaand) vertellen vijf inwoners hun ervaring met het 

voorliggende veld en sociaal werken in de wijk aan K2 medewerkers. Dit is geen onderzoek 

naar cijfers, geen verbeterplan, geen beleidsmatige vernieuwing maar een 0-meting aan de 

hand van verhalen van inwoners die de cijfers ondersteunen. De kerken zijn in de meting 

niet naar voren gekomen. K2 is blanco aan het onderzoek begonnen en er waren geen 

selectiecriteria.  

De verhalen zijn aansprekend en herkenbaar maar hoe representatief zijn ze? 

Er is heel verspreid gevraagd aan inwoners en hun verhalen zijn precies zo opgeschreven 

zoals ze verteld zijn. Verhalen vallen meestal onder 5 ondersteunende patronen, maar 

sommige zijn afwijkend. De verhalen verschillen per locatie.  

Eenzaamheid is een terugkerend onderwerp. Echte eenzame mensen zijn moeilijk te 

bereiken, die melden zich niet. Huisartsen en POH’s zijn degenen die dit mogelijk kunnen 

signaleren. Naast de onzichtbare eenzamen zijn er ook “overvragers” die zich bij meerdere 

organisaties melden. Samenwerking van organisaties en van elkaars aanbod op de hoogte 

zijn is belangrijk om dit te signaleren. Mensen hebben dikwijls “een zetje’ nodig waarbij 

buurtverbinders en Hart voor Woerden een rol kunnen spelen. 

De 0-meting krijgt volgend jaar een vervolg in een bredere groep en hopelijk zonder de 

coronamaatregelen. 

Afgesproken wordt dat het onderzoek naar de Participatieraad wordt gestuurd. 

 

Het gesprek met GroenWesten een aantal maatschappelijke ontwikkelingen geeft de 

Participatieraad aanleiding om in relatie tot ontwikkelingen in het voorliggend veld en het 

sociaal werken in de wijk  een ongevraagd advies uit te brengen.  

 Een concept zal worden opgesteld.  

 

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

het overzicht en matrix 

Een geactualiseerde versie van de matrix en een overzicht met alle bezuinigingen zijn 

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

in kolom H betreffen de bezuinigingen vanuit de strategische heroriëntatie. De kleuren van 
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de regels geven de status aan, zoals is te zien onder de tabel. Interne trekkers van de 

maatregelen worden nog vastgesteld.  

De Participatieraad wordt gevraagd na te denken over een verdeling van de onderwerpen 

onder de leden zodat de uitvoering waar gewenst kan worden gevolgd.   

De aangepaste wet Inburgering en de invulling van begeleiding/casemanagement zijn twee 

onderwerpen die actief door de gemeente worden opgepakt.  

De namen in de matrix worden geactualiseerd. 

De relatie tussen de gevolgen van bezuinigingen en de Maatschappelijke Agenda is lastig te 

herleiden. Als hiervoor uitleg nodig is wordt dit gevraagd.  

 

Opgemerkt wordt dat er sprake is van een wijziging in de gemeentelijke verordening 

WMO/Jeugdhulp. De Participatieraad heeft advies gegeven over de Strategische 

Heroriëntatie waarvan dit onderdeel is, maar er zijn nog geen afspraken gemaakt over de 

wijze van betrokkenheid van de Participatieraad over de verdere uitwerking van de 

maatregelen. 

Afgesproken wordt dat de Participatieraad steeds op de hoogte wordt gehouden van de 

actuele stand van zaken. 

 

5. Strategische Heroriëntatie waaronder terugkoppeling van het gesprek van de voorzitter met 

de wethouders G.Becht en T.de Weger en de beleidsambtenaren 

Uit het gesprek bleek dat zowel de ambtenaren als ook het College de reactie van de 

Participatieraad niet hebben zien aankomen. Men was verbaasd over de uitgesproken 

standpunten. Het gevoel was  de input vanuit het voortraject zoveel mogelijk verwerkt te 

hebben. Men heeft zich de teleurstelling van de Participatieraad over het nauwelijks 

meenemen van de adviezen in de definitieve besluitvorming van het College niet 

gerealiseerd. 

De communicatie tussen beleidsambtenaren en wethouders kan een oorzaak zijn waardoor 

de wethouders verrast waren door het advies. Ook kan het zo zijn dat de gemeente het lastig 

vindt om burgerparticipatie gewicht te gegeven.  

Nogmaals is aangegeven dat de samenwerking in de voorbereiding constructief was  

maar dat de bestuurlijke keuzes niet de keuzes van de Participatieraad zijn. 

Het vertrouwen in de samenwerking is nogmaals uitgesproken en aangegeven is de 

voortgang van de vastgestelde bezuinigingen te willen monitoren middels de 

voortgangsrapportage op de Maatschappelijk Agenda. De Participatieraad zal mogelijke 

voorkomende knelpunten op basis van casuïstiek signaleren en terugkoppelen. 

 

5. Voortgang vanuit de kernteams. 

Zorg. Corona zorgt voor druk op de vrijwilligersorganisaties. Met de gemeente is regelmatig 

overleg hierover.     

 

 Jeugd 

Voor de volgende vergadering worden JIP en POH geagendeerd. 

Voor invulling van de vacature in het kernteam is een advertentie geplaatst.  

Op donderdag 19 november om 21.45 uur is een thema-avond voor de gemeenteraad van 

Woerden over Jeugd. Het is een openbare bijeenkomst, die de participatieraad ook digitaal 

mee kan luisteren.  

 

Werk en Inkomen 

Op gemeentelijk niveau is geen nieuws te melden.  

Onderwerpen  die opgepakt gaan worden zijn (kinder)armoede, voedselbank. 
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6. Vaststellen concept vergaderplanning Participatieraad 2021 

• Donderdag 21 januari 

• Woensdag 17 februari 

• Donderdag 18 maart 

• Woensdag 21 april 

• Donderdag 20 mei    

• Woensdag 16 juni 

• Donderdag 16 september 

• Woensdag  20 oktober 

• Donderdag 18 november 

• Woensdag 15 december  

De planning wordt vastgesteld. 

 

7. Ingekomen stukken en uitnodigingen 

Geen opmerkingen.  

 

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

Blz. 3. Vanwege de Coronamaatregelen wordt het afscheid van degenen die dit jaar gestopt 

zijn met hun werkzaamheden voor de Participatieraad uitgesteld tot 2021. 

 Het verslag wordt vastgesteld. 

  

9. Actielijst van de vergaderingen 

Vanwege het vertrek van PR-leden worden de onderwerpen uit de matrix Mijlpalenplanning 

maatschappelijke agenda Sociaal Domein  als volgt gewijzigd: 

- Invoering casemanagement en invoering begeleiding: Ineke Alsem 

- Sociaal werken in de wijk: Jaap Burgraaf en Adriaan Wirtz 

- Groei, ontwikkeling en leren: Arjen Beekman. 

10. Rondvraag/mededelingen 

Aan de contactpersoon van de Koepel Adviesraden zal gevraagd worden of de Koepel actief 

is voor uitkeringsgerechtigden.  

  

11. Sluiting 

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

 

 

 

 

 

 


