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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 14 november 2019 

Aanwezig:   Ton Eijkenaar (waarnemend voorzitter en secretaris), Ineke Alsem, 

(penningmeester), Wim Agterof, Kauthar Bouazzati, Jaap Burggraaf, Foppe ten 

Hoor, Corrie Middelkoop-Wielink, Ria Zock-van Eck, (ambtelijk ondersteuner, 

samensteller verslag). 

Gasten:  Suzanne v.d. Gein bij agendapunten 1 en 2 en Anouk Bolsenbroek bij agendapunt 3 

van de gemeente Woerden  

 Gemeente Woerden 

Afwezig: Rob Kotvis, Arjen Beekman 

 

 

1. Openingen vaststellen van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. 

De agenda wordt akkoord bevonden.  

De secretaris licht zijn aangekondigde vertrek kort toe.  

 

2. Maatschappelijke Agenda 2019 – 2022 Sociaal Domein  

Stand van zaken door Suzanne v.d. Gein van de gemeente Woerden. 

Aan de hand van een presentatie (bijgaand) geeft Suzanne een toelichting op de stand van 

zaken. Voor de versterking van het voorliggende veld (subsidies) is 2020 een oefenjaar.  

Op 30 oktober vond een evaluatiebijeenkomst plaats waarbij lang niet alle organisaties 

aanwezig waren, de Participatieraad wel. In vergelijking met vorig jaar zijn er geen organisaties 

afgehaakt. Zij hebben allemaal een subsidieaanvraag ingediend. Er is verschil in afspraken 

tussen grote en kleine organisaties. De resultaatafspraken worden gemonitord.  

Alle organisaties zijn geïnformeerd over de voortgang van de subsidieverstrekking. Deze 

informatie wordt ook naar de PR gestuurd. De PR wordt gevraagd mee te denken. 

 

Het oorspronkelijke plan van regionale inkoop met minder aanbieders gaat niet door. Gekozen 

is voor zorginkoop middels “Open House model” met een ruime keuze van aanbieders met een 

belangrijke rol voor WoerdenWijzer. Er wordt gestuurd op inhoudelijke eisen en 

kwaliteitscriteria. Inkoop wordt verder ontwikkeld en de PR wordt t.z.t. bijgepraat door de 

beleidsmedewerker van Inkoop. 

 

Momenteel wordt proefgedraaid met casemanagement. Vanaf 1 februari 2020 gaat dit formeel 

van start. 

Opgemerkt wordt dat Ferm Wijzer ook onderdeel is van casemanagement. Onduidelijk is wie 

uiteindelijk besluiten neemt als meerdere mensen bemoeienis hebben met een cliënt.  

 

De pilot gebiedsgericht werken is gestopt. De resultaten hiervan worden gebruikt bij de 

uitwerking van de buurtverbinders.  

Afgesproken wordt dat betrokkenen worden geïnformeerd over het stoppen van de pilot en 

uitleg krijgen over de vorm waarin dit wordt voortgezet. 
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De begroting 2020 is vastgesteld na bijstelling van de prognose sociaal domein. In aanloop naar 

voorjaarsnota ‘strategische heroriëntatie’ is bijstelling noodzakelijk. Het college wil vasthouden 

aan ingezette koers van de Maatschappelijke Agenda, maar wil gemeentebreed, ook binnen het 

sociale domein naar financiële mogelijkheden zoeken. Landelijk gezien doet Woerden het niet 

slecht. Overwogen wordt maatschappelijke partners uit te nodigen om mee te denken. Ook aan 

de Participatieraad wordt dit gevraagd.  

 

3. Stand van zaken project Inclusiviteit en Iedereen doet mee  

Door Anouk Bolsenbroek van de gemeente Woerden. 

Aan de hand van een presentatie geeft Anouk een toelichting op het project.  

De routekaart was snel klaar maar vanwege (personele) problemen en omdat de financiën onder 

druk staan, is er in het verdere traject stagnatie opgetreden. Inmiddels is er binnen de gemeente 

een team gevormd dat zich hiermee bezighoudt. De werkgroep is actief om de eigen rol in te 

vullen en verdiept zich in een project in buurt. Opgemerkt wordt dat de Participatieraad hierbij 

betrokken had kunnen worden.   

Naar een grote groep ondernemers is een brief gestuurd over de inclusieve arbeidsmarkt. Hierop 

zijn nog geen reacties ontvangen. 

 

De Participatieraad had verwacht, nu het project een jaar loopt, concrete resultaten te zien.  

De agenda van het project is (te) omvangrijk. Belangrijk is om te focussen, o.a. op de 

(communicatie door de) gemeente en op (valide) burgers bijv. via de wijkteams. Er zijn twijfels 

of het benaderen van een grote groep werkgevers voor een inclusieve arbeidsmarkt het gewenste 

resultaat zal opleveren. Om de inclusieve samenleving tot een succes te maken is intensieve 

begeleiding en focussen noodzakelijk. 

 

4. Adviesaanvraag Wijziging verordening WMO   

Het concept advies dat is opgesteld naar aanleiding van de ontvangen adviesaanvraag wijziging 

verordening WMO wordt besproken.  

De eerste wijziging betreft de landelijke invoering van een abonnementstarief van 18 euro per 

maand voor alle gebruikers van WMO onafhankelijk zorggebruik. Dit om stapeling van 

zorgkosten voor inwoners die meerdere vormen van zorg gebruiken te voorkomen. Hierin past 

ook het afschaffen van de maximale periode van 5 jaar voor verstrekte voorzieningen.  

 

Een andere wijziging gaat over de passage in het nieuwe artikel 13 lid 1 waarin wordt gesproken 

over de mogelijkheid de uitbetaling van de PGB tot een maximum van 13 weken op te schorten 

als er sprake is van “een ernstig vermoeden” van een omstandigheid als bedoeld in artikel 8.1.4. 

eerste lid van de wet. In de toelichting bij deze wijziging schrijft het college dat dit artikel het 

mogelijk maakt “om gedurende een fraudeonderzoek bij een pgb de betalingen aan de 

zorgverlener stop te zetten als er een reëel vermoeden van fraude is”. De PGB-houder is veelal 

in hoge mate afhankelijk van de hulp die wordt ingekocht. Het opschorten kan ertoe leiden dat 

deze hulp dan plotseling wordt gestaakt.  

Wanneer er inderdaad achteraf sprake is van onrechtmatigheid of fraude dan is het terecht dat de 

betalingen worden gestopt en zelfs teruggevorderd. Het is wel terecht dat de PGB-houder wordt 

ingelicht over dit vermoeden en het onderzoek wat is gestart zodat de PGB-houder tijdig 

maatregelen kan nemen. Er zal gevraagd worden in overweging te nemen om het betreffende 

artikel in die zin aan te passen. 

 

 

Het concept wordt aangepast en voor verzending aan de leden gestuurd met het verzoek hierop 

te reageren.  
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5. Voorbereiding gesprek met wethouder De Weger over de woonvisie.  

Eén van de leden is vanavond aanwezig bij de bespreking van de woonvisie door de 

gemeenteraad. Hiervoor zijn een aantal moties ingediend die betrekking hebben op het concreet 

maken van de plannen voor sociale woningbouw. De PR-leden die het gesprek met de 

wethouder gaan voeren stemmen dit vooraf af.  

 

6. Voortgang vanuit de kernteams 

Zorg. In vervolg op het onderzoek naar het gebruik van dagbestedingen blijkt dat potentiele 

gebruikers, o.a. Parkinson patiënten, dikwijls hiervan geen gebruik maken. Dit zorgt voor extra 

belasting van de mantelzorgers. Behalve zorgboerderijen zijn er weinig mogelijkheden voor 

dagbesteding. Nader onderzoek is wenselijk.  

 

Een aantal bloemisten heeft positief gereageerd om belangeloos mee te doen aan een actie voor 

mantelzorgers.  

   

Het kernteam richt zich samen met het kernteam Jeugd op “thuiszitters”.   

 

Jeugd. Het team heeft volgende week een afspraak met een beleidsmedewerker van de 

gemeente over “thuiszitters”. Gewezen wordt op het JOW samenwerkingsnetwerk Jongeren 

Onderwijs Werkt waarbij verschillende activiteiten en producten ontwikkeld en ingezet worden 

om zoveel mogelijk jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar op een passende plek op het gebied 

van scholing, (arbeidsmatige) dagbesteding en/of arbeid te krijgen. 

 

Werk en inkomen. Het kernteam richt zich op zaken die “onder het maaiveld” blijven.  

Onderzocht wordt bij instellingen en andere ondernemers of zij merken dat de gemeente zich 

inspant, moeilijk plaatsbare personen ook jongeren hierbij te ondersteunen. Bij zorginstellingen 

lijkt hierover iets meer bekend dan bij andere werkgevers.  

 

De drie kernteams stemmen de activiteiten op het gebied van jeugd af.    

 

7. Ingekomen stukken en uitnodigingen 

De secretaris overweegt van de uitnodiging voor de bijeenkomst Lokale Sportakkoord op 9 

december gebruik te maken. Interessant is om te weten op welke wijze de subsidieverstrekking 

voor de sport is georganiseerd.  

 

8. Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 9 oktober 2019 

Blz. 2. “bankzitters” wijzigen in “thuiszitters”.  

Blz. 3 mevrouw Van Walraven wijzigen in Walraven. 

Het verslag wordt vastgesteld.  

 

9. Actielijst oktober 2019 

De actielijst wordt doorgenomen.  

De PR-vergadering van 11 december zal in een brede samenstelling worden gedaan dus 

inclusief alle ondersteunende leden van de kernteams.  

Het gaat om ontmoeting en gevraagd wordt om per kernteam in een half uur kort terug maar 

vooral vooruit te kijken, de werkwijze van de Participatieraad onder de loep te nemen en 

speerpunten voor het komende jaar te formuleren.  

 

10. Rondvraag.  

De onafhankelijke cliënt ondersteuning door Kwadraad blijkt goed te werken.  
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Er wordt een werkconferentie gehouden waar twee leden van de Participatieraad naartoe gaan. 

Rapportage volgt. 

 

In Zegveld wordt op 25 januari het Verenigingenspel gehouden. De Participatieraad wordt 

hiervoor met een team van harte uitgenodigd.  

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt allen voor hun aanwezigheid. 

 

 


