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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 13 sepember 2018
Aanwezig:

Gast:
Afwezig:

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

1. Openingen vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.
De agenda wordt akkoord bevonden.
2. Sociaal domein: het verdere proces als onderdeel van de totale planning
Aan de hand van een presentatie (bijgaand) wordt geschetst op welke wijze de punten uit het
coalitieakkoord
•
•
•
•
•

Casemanagement
Aansluiten op leefomgeving = werken in de wijk en op school.
Aansluiten voorliggend aanbod op de leefomgeving.
Intensievere samenwerking met minder partijen. Aansluiten op de leefomgeving.
Participatie

uitgewerkt gaan worden aan de hand van een strak schema en opgave gestuurd.
Integraliteit en intensieve samenwerking zijn uitgangspunten in plaats van wetten en
financieringsvormen.
De kaders worden gezet, de ambitie is hoog, de planning is krap en de uitvoering zal
weerbarstig zijn. Financiering vindt plaats uit het basisbudget met een plus.
De Raad behandelt vanavond de Participatienota met daarin de nog niet aangepaste
uitgangspunten. De kern was in de basis een reactieve, faciliterende en ondersteunende
overheid met de regie bij inwoner. De kern wordt een actievere en meer dienstverlenende
overheid.
Afgesproken wordt dat de Participatieraad bij de uitwerking van de integrale planning
betrokken wordt en de verdeling van de onderwerpen doorgeeft aan de gemeente.
Aanspreekpunt voor de Participatieraad zijn de contactpersonen van teams.
3. Voortgang vanuit de kernteams
Zorg is nog bezig met een inventarisatie dagbesteding. De Boog en 3.0 zijn kort geleden
bezocht. Indicatiestelling en vervoer blijkt in sommige gevallen een probleem.
De bezoekjes worden door de organisaties op prijs gesteld. Afgesproken wordt gebruik te
maken van de uitnodiging om een keer bij 3.0 te gaan eten.
Dunya werkt een actie uit voor de mantelzorgdag waarbij de Participatieraad betrokken is en
waarbij het vooral gaat om bewustwording.
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Jeugd is aangeschoven bij Werk en Inkomen vanwege het onderwerp “thuiszitters”,
speerpunt van beide.
De voorzitter heeft contact gehad met het kernteamlid Jeugd die vanwege werkzaamheden
voorlopig verhinderd is activiteiten voor de Participatieraad uit te voeren. Gekeken wordt op
welke wijze het kernteam kan worden versterkt.
Werk en Inkomen
Er zijn verschillende gesprekken met instellingen gevoerd voor een onderzoek naar
“thuiszitters” en er volgen er nog een aantal gesprekken. Het aantal “thuiszitters” in Woerden
wordt geschat op 75 tot 100 jongeren.
Het verslag met de conclusies en aanbevelingen wordt verder uitgewerkt en omgezet in een
brief. De brief wordt met de bespreekpunten voor de volgende vergadering naar de
wethouders gestuurd.
De Raad heeft destijds het besluit genomen om een deel van de Klijnsmagelden te besteden
om armoede bij kinderen te bestrijden. Toen bleek dat een deel van het bedrag in de
begroting is opgenomen is afgesproken om uit te zoeken wat hiervan de reden is.
Afgesproken wordt om naar de stand van zaken te vragen.
De Cliëntenraad van Ferm Werk heeft een brief naar een de Participatieraden van Woerden,
Oudewater en Montfoort en de Stichting Purée Bodegraven-Reeuwijk gestuurd met het
verzoek om het, naar verwachte positieve resultaat over 2018, niet aan de algemene begroting
toe te voegen, maar te besteden aan extra inspanningen voor Ferm Werk bijvoorbeeld op het
gebied van re-integratie en compensatie van het verhoogde eigen risico bij
ziektekostenverzekering voor de betreffende doelgroep.
Afgesproken wordt dat de Participatieraad het College van B&W en de Raad vraagt om dit
verzoek te honoreren
4. Ingekomen stukken
Advieswijzer Laaggeletterdheid als onderwerp van gesprek van de Koepel van Adviesraden.
Onderzocht wordt welk beleid de gemeente hieromtrent voert.
Uitnodigingen
Een uitnodiging is ontvangen voor de Inspiratiebijeenkomst onafhankelijke
cliëntondersteuning: op 8 november a.s.
Afgesproken wordt om bij de gemeente te informeren of deze bijeenkomst overlapt met een
geplande presentatie in de vergadering van de Participatieraad.
5. Vaststelling verslag van de vergadering van 13 juni 2018
Het verslag wordt vastgesteld.
6. Actielijst Participatieraad juni 2018
De lijst wordt doorgenomen.
Over punt 2, Agenderen van de verschillende werkwijze per kerngroep /best practise zegt de
voorzitter dat blijkt dat iedere kerngroep een eigen werkwijze heeft ontwikkeld die bij haar
past. Daarbij blijkt dat de verschillende onderwerpen verschillende benaderingswijze vragen.
Daarom is een best practise niet vast te stellen.
7. Rondvraag
Van Movisie is een offerte ontvangen voor ondersteuning bij de voorbereiding en
werkconferentie Gebiedsgericht werken. Om dit in twee delen te doen, een informatieve
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bijeenkomst voor de PR en het ondersteunen van een werkconferentie is prijzig. Overwogen
wordt om alleen te kiezen voor de professionele begeleiding van een werkconferentie.
In de vergadering van 10 oktober zullen de wethouders Brecht en Noorthoek te gast zijn.
Afgesproken wordt vooraf een aantal bespreekpunten aan hen voor te leggen en de brief over
“thuiszitters”. Er wordt een uur voor het bezoek uitgetrokken.
8.

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

