Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 15 juni 2017
Aanwezig:

Afwezig:
Gast:

Rob Kotvis (voorzitter), Ton Eijkenaar (secretaris), Ineke Alsem, (penningmeester),
Wim Agterof, Anne Berkheij, Corrie Middelkoop-Wielink, Ria Zock-van Eck,
(ambtelijk ondersteuner, samensteller verslag)
Andrée van Emst, Cok Hoogerbrugge
Anniek van de Ploeg, Inge Markx van de gemeente Woerden bij de agendapunten 1
en 2

1. Opening en vaststelling van de agenda.
De voorzitter heet een ieder welkom, opent de vergadering en de aanwezigen stellen zich
voor. Hij deelt mede dat de heer Arjen Beekman vanaf september de kerngroep jeugd komt
versterken. Zoals in het verleden ook het geval was zal de kerngroep jeugd dan ook weer
regelmatig overleg hebben met de gemeente.
Een kernteamlid is gestopt, twee nieuwe mensen zijn geïnteresseerd in het lidmaatschap.
2. Wat gebeurt er op het gebied van de aanpak jeugd en jeugdzorg
Anniek en Inge, beleidsmedewerkers van de gemeente praten de PR bij.
In het schooljaar 2015-2016 is op drie Woerdense VO-scholen de pilot jeugdhulp
uitgevoerd. Het Futuracollege, Kalsbeek Schilderpark en Minkema Steinhagenseweg. De
jeugdhulpaanbieder Reinaerde was voor 16 uur op het Futuracollege aanwezig.
Jeugdhulpaanbieder Timon leverde in totaal 48 uur jeugdhulpwerk voor het Kalsbeek en het
Minkema. Financiering vond plaats uit het investeringsplan sociaal domein van de gemeente
Woerden. De gemeente fungeerde als intermediair tussen jeugdhulpverlening en de scholen.
Jeugdhulp coacht het kind en heeft motiverende gesprekken met ouders die
verantwoordelijk blijven.
De informatie over de inzet van jeugdhulpwerkers in het voortgezet onderwijs Woerden
staat in onderstaande link.
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16r-00368-rib-pilot-jeugdhulpop-vo-woerden-schooljaar-2015-2016-merged.pdf.
De gemeente krijgt steeds meer zicht op de wachtlijsten Jeugd GGZ maar het blijft lastig om
hierover informatie van de aanbieders te krijgen. Het is onduidelijk of het een
capaciteitskwestie is of dat het te maken heeft met de positionering van de aanbieders t.a.v.
de gemeente. Er zijn geen productieplafonds meer en bij een wachttijd langer dan vijf weken
zou dit gemeld moeten worden. Onduidelijk is of er mensen afhaken vanwege de
wachtlijsten. Op de website WoerdenWijzer wordt de mogelijkheid geboden wachttijden te
melden. In crisissituaties wordt er altijd gehandeld. De huisartsen hebben een belangrijke rol
bij de wachtlijsten. Gemeente en huisartsen zijn in gesprek over de positionering t.o.v.
elkaar.
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De pilot Verder Thuis, uitgevoerd met Bureau Van Montfoort, heeft met vijf jongeren die in
een instelling wonen gewerkt aan snellere terugkeer naar huis. Hierbij spelen meerdere
belangen waarbij de gemeente op verschillende niveaus kan sturen op een zo snel mogelijke
terugkeer naar huis. Inhoudelijk kan niet op de pilot worden ingegaan omdat de informatie
mogelijk terug te leiden is naar een specifieke casus.
De gemeente sluit contracten af met een groot aantal lokale grote, kleine en ook nieuwe
aanbieders. Over twee jaar wil de gemeente resultaatgericht inkopen met contracten waarin
de te bereiken resultaten centraal staan.
3. Voortgang vanuit de kernteams
Zorg.
Met Philadelphia is gesproken over de verschillende mogelijkheden die er zijn op het gebied
van werk en dagbesteding. Wat zij missen zijn doorstroommogelijkheden op het gebied van
wonen voor mensen met een verstandelijke beperking die ook medische ondersteuning of
verzorging nodig hebben. Oudere bewoners die fysiek achteruitgaan moeten
noodgedwongen verhuizen naar andere gemeentes terwijl zij hun netwerk bijna
allemaal in Woerden hebben.
Ook is er in Woerden geen groep voor jonge mensen met een ernstige meervoudige
beperking (EMB). Ouders met een kind die een EMB heeft moeten uitwijken naar een
instelling in Zwammerdam, Nieuwveen of woonlocatie in Schoonhoven of Gouda om
passende woonruimte te vinden voor hun kind.
Vanmiddag is er een informatief gesprek geweest met het Zorgpension in het Hofpoort
Ziekenhuis. Het Zorgpension is een samenwerking tussen Fundis en Antonius Ziekenhuis.
De gemeente financiert 2 van de huidige 5 bedden t.b.v. respijtzorg. Gebleken is dat het in
een behoefte voorziet van huisartsen en gasten. Gasten kunnen zich daar concentreren op
herstel na een ziekte, na een operatie of om tot rust te komen. Er wordt nauw samengewerkt
met het transferpunt van het ziekenhuis. Elke gast neemt de eigen huisarts mee. De kosten
worden betaald door de ziektekostenverzekeraars. De verblijfsduur is maximaal zes weken.
Het huidige aantal kamers wordt uitgebreid naar twaalf.
Vanuit de kerngroep zorg wordt contact opgenomen met de gemeente Ede over Inclusie
omdat dit daar een succes blijkt te zijn. De gemeenteraad van Woerden moet nog beslissen
over de uitvoering van het plan van aanpak Inclusieve Samenleving.
Werk en inkomen
De gemeenteraad heeft unaniem de concept begroting 2018 van Ferm Werk afgekeurd.
Het beleid moet worden aangepast en het budget aangepast.
De kerngroep werk en inkomen kiest voor september een aantal uit te werken onderwerpen
binnen de kerngroep.
4. Ingekomen stukken en uitnodigingen a.d.h.v. het actueel overzicht
De stukken worden doorgenomen en voor kennisgeving aangenomen.
5. Vaststelling verslag vergadering d.d. 18 mei 2017
Het verslag wordt vastgesteld.
6. Actielijst Participatieraad stand van zaken voor zover niet aan de orde gekomen onder punt
3 en 4
De lijst wordt doorgenomen en aangepast.
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7. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
8. De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun
aanwezigheid
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