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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op  

15 december 2021 via ZOOM  

   

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

Wim Agterof, Jaap Burggraaf, Irja de Heij, Foppe ten Hoor, Corrie 

MiddelkoopWielink, Herma Verbeij, Ria Zock-van Eck, (ambtelijk ondersteuner en 

samensteller verslag).     

 Gasten van de gemeente:    

Wethouder A.Noorthoek, Sabrina Verbrugge, beleidsadviseur jeugd bij agendapunt  

1 en 2.  

Suzanne van de Gein bij agendapunten 1 t.m. 3, Emma de Wit bij agendapunt 2.  

  

  

1. Opening en vaststellen van de agenda     

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom, in het bijzonder aan de 

wethouder. De aanwezigen stellen zich kort voor. De agenda wordt akkoord bevonden.   

  

2. Gesprek met wethouder A.Noorthoek  

Het gesprek wordt aan de hand van een aantal vooraf gestelde vragen gevoerd. Soms zit 

hierin een overlap met andere domeinen dan jeugd.   

Vanuit het Rijk is voor de komende jaren een financiële injectie gegeven van 10 miljoen 

euro voor uitvoering van de hervormingsagenda jeugd . Een deel van het geld is dit jaar 

ontvangen, en zal als impuls sociale basis t.b.v. Algemene voorzieningen jeugd worden 

ingezet. In het voorjaar  2022 wordt het grootste deel van de extra middelen  verwacht.  

.    

De gemeente is voornemens meer in te zetten op preventief (jeugd)beleid i.p.v. reactief op 

problemen te anticiperen, laagdrempelig, dicht bij de burgers en bij het voorliggend veld. Op 

het gebied van preventie worden bestaande initiatieven uitgebreid bij bijv. de Sleutelclub 

Kamerik, Stichting Ontmoeting. Bij kwetsbare gezinnen wordt ondersteuning aan ouders en 

jongeren geboden en geïntensiveerd.   

Ook door het betrekken van sportvereniging en onderwijs wordt gezorgd dat het geld op de 

juiste plaatsen terecht komt. Vanuit zowel de scholen als Woerden Wijzer wordt 

ondersteuning geboden aan jongeren.  

Vanuit de coronamaatregelen worden ook initiatieven versterkt.     

  

Het jongerenwerk richt zich vooral op de jongeren die op straat worden gezien. Er zijn ook 

jongeren die niet voor overlast zorgen, maar wel behoefte hebben aan ondersteuning of een 

aanbod om uit huis te komen.    
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Vanuit de Participatieraad wordt via leerlingenraden betrokkenheid gestimuleerd.   

Geprobeerd wordt jongeren te mobiliseren en rechtstreeks met hen in gesprek te gaan.   

Het project JIP (Jeugd in Participatie) bleek goed te werken en bevorderde participatie. 

Helaas is het project  “een stille dood gestorven”.     

  

De gemeente stimuleert (particuliere) initiatieven om zoveel mogelijk jongeren te bereiken.   

“Onzichtbare” jongeren, o.a. de meer dan 250 zonder startkwalificatie, worden bereikt in de 

wijken, zijn in beeld vanuit scholen en worden tot 23 jaar gemeld bij het Regionaal Bureau 

Leerplicht. Buurt- en jongerenwerker zijn actief bij het benaderen van jongeren.  

  

Soms worden de basisscholen al betrokken. Het Jeugdlintje, waarbij de jury bestaat uit 

kinderen, kan helpend zijn. Activiteiten voor jongeren worden georganiseerd, o.a. op 

oudejaarsavond.   

  

In het verleden was de Jongerenraad een heel zinvolle gesprekpartner. Hiervoor is nog geen 

vervangende oplossing gevonden door gebrek aan belangstelling.  Positief is dat er een 

aantal jonge mensen op verkiezingslijsten staan. Dit wordt door de gemeente, met name de 

burgemeester gestimuleerd.   

  

De ambitie van de gemeente is er om jongeren participatie groter in te zetten. Hiervoor is 

niet alleen de uitvoering belangrijk, maar ook de visie. De nieuwe beleidsadviseur Jeugd 

pakt dit op. T de Weger is de hierbij de betrokken wethouder.   

  

De doorverwijzing naar en door Woerden Wijzer blijkt niet voor iedereen duidelijk. 

Inwoners weten vaak niet op welke manier ze in contact kunnen komen en welke vormen 

van begeleiding mogelijk zijn. Inwoners ervaren dikwijls een drempel om naar de gemeente 

te gaan. Korte lijnen met betrokken organisaties die doorverwijzen is helpend om een beroep 

te doen op Woerden Wijzer.    

‘Begeleiding Dichtbij’ zou moeten bijdragen om het bureaucratische proces meer vaart te 

geven, zodat er sneller hulp geboden kan worden en er minder via verwijzingen gaat van de 

huisarts.  

  

Afgelopen jaren zijn grote stappen voorwaarts gezet door Woerden Wijzer. Woerden Wijzer 

heeft bekendheid gekregen, jeugdzorg is betrokken bij het voortgezet onderwijs o.a. door 

contactpersonen op scholen en de POH jeugd werken goed. Veel ondersteuningsvragen 

worden al opgelost voordat Woerden Wijzer zelf in beeld komt. Woerden Wijzer wordt 

betrokken als dat nodig is.   

Als mensen eenmaal in contact zijn met Woerden Wijzer blijken zij heel tevreden.  De 

toegang tot en de communicatie over Woerden Wijzer worden verbeterd.   

  

De wachttijden bij Woerden Wijzer zijn iets toegenomen vanwege ziekte van medewerkers.  

De instroom na de vakantie viel mee.  

Doorverwijzing stagneert soms door personele problemen bij organisaties.   

De problematiek van de casussen is zwaarder. Meldingen bij Veilig Thuis worden vaker 

door het lokale team behandeld en niet in de regio.   

De afgelopen jaren is gunstig ingekocht wat een positieve uitwerking heeft op de begroting.  

Resultaatsturing is onderdeel van de vernieuwde inkoopprocedure. Ook de doorlooptijd 

wordt gemonitord en geduid.   
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Opgemerkt wordt dat de wachtlijsten een structureel probleem zijn dat al jaren speelt.  

Resultaatsturing is een belangrijk instrument om hierop invloed uit te oefenen.  

  

Gebleken is dat er soms sprake is van toevalligheid bij het signaleren van financiële 

problemen, dat er een reactief beleid wordt gevoerd en dat er belemmerende regels zijn.  Bij 

jongeren zou bekend moeten zijn waarop zij recht hebben en waar zij terecht kunnen.   

   

De wethouder zegt dat binnen de armoederegelingen voor jongeren sportverenigingen en 

andere organisaties die met jongeren te maken hebben een belangrijke rol spelen. Zij zijn 

dikwijls alert op financiële problematiek en ondernemen actie zodat jongeren kunnen blijven 

meedoen. Ook zijn er allerlei subsidies en regelingen om jongeren financieel te 

ondersteunen.   

De Geldkrant is huis aan huis verspreid en Schuldhulpmaatjes is een laagdrempelig project.   

  

De wethouder heeft het overleg gewaardeerd en vraagt de Participatieraad  nauw betrokken 

te blijven en met voorbeelden uit de praktijk te komen.  

  

3.   Raadsvoorstel invoeren inkomenstoets bij huishoudelijke hulp  Toelichting 

door Emma de Wit, beleidsadviseur WMO.   

 Het college gaat de raad voorstellen om een inkomenstoets bij huishoudelijke hulp in te 

voeren. Sinds de invoering van het Wmo-abonnementstarief - de inkomensonafhankelijke 

eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand - zijn de kosten huishoudelijke hulp in de 

gemeente Woerden met 40% gestegen. Gebleken is dat de stijging voornamelijk komt 

doordat midden- en hoge inkomensklassen een Wmo aanvraag doen.   

Minister De Jonge is  hierover al jaren met de VNG in gesprek. De minister laat het besluit 

over maatregelen voor de Wmo echter formeel over aan nieuw kabinet. De VNG adviseert 

inmiddels gemeenten al sinds vorig jaar  om bepaalde beheersmaatregelen te nemen In 

2022 blijft naar verwachting de huidige WMO- regeling nog van kracht. Veel 

huishoudelijke hulp aanbieders in Woerden hebben begin oktober 2021 een cliëntenstop 

ingevoerd, omdat ze ook niet genoeg personeel hebben. Het gevolg is dat inwoners nog 

langer op de wachtlijst komen te staan. Deze situatie vraagt om nieuwe maatregelen om te 

zorgen dat de meest kwetsbare inwoners op tijd hulp blijven ontvangen. De verwachting is 

dat met het invoeren van een inkomenstoets bij huishoudelijke hulp er vaker een aanvraag 

zal worden afgewezen.   

De inschatting is dat de raad akkoord zal gaan met het voorstel. Dat was ook de teneur bij de  

begrotingsbehandelingen. Een aantal gemeenten hebben de inkomenstoets, die tegen de wet 

is, al ingevoerd. Jurisprudentie is er nog niet.   

  

Om op tijd te zijn voor behandeling van het voorstel door de raad wordt gevraagd het advies 

van de Participatieraad uiterlijk op 11 januari uit te brengen.  

  

De minister heeft gemeenten laten weten dat het onacceptabel is om de wet te negeren.   In 

de praktijk blijkt echter dat de wet niet werkt en tekorten van de gemeenten door het Rijk 

niet worden gecompenseerd. De inkomenstoets is een pleidooi om de inhoud van zorg 

voorop te stellen. Inhoudelijk onderschrijft de Participatieraad het voorstel van de 

inkomenstoets, het niet uitvoeren van de wet wordt niet door een ieder onderschreven. De 

Participatieraad heeft in december 2020 gereageerd op de RIB WMO Huishoudelijke hulp 

en ontwikkelingen. Het bij voorbaat afwijzen van een aanvraag voor huishoudelijke hulp 

alleen op grond van inkomen bleek  niet mogelijk, De PR adviseerde toen, overeenkomstig 
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het VNG standpunt, het inkomen c.q. de financiële draagkracht van de aanvrager/cliënt 

nadrukkelijk te betrekken in het indicatiegesprek. Én in dit gesprek ook de mogelijkheden 

en beschikbaarheid van huishoudelijke hulp op de markt onder de aandacht te brengen.   

Na enige discussie wordt besloten een concept advies op te stellen en naar de PR-leden te 

sturen met verzoek hierop te reageren.   

  

4.    Voortgang kernteams  

Zorg. Het kernteam heeft een verhelderend gesprek gehad met Hart van Woerden. Daar is in 

de vorige vergadering al verslag van gedaan. Eén van de ambtenaren komt bij de Stichting 

Present in dienst. De functie van Hart van Woerden, onder leiding van een nieuwe 

bestuurder, wijzigt niet.   

Het gesprek van het NIO met de gemeente volgt nog.   

Het kernteam Jeugd is betrokken bij Hart van Woerden.   

  

Opgemerkt wordt dat het voorliggende veld is benaderd door het Rode Kruis met het 

verzoek om hulp op allerlei gebied, ook voor  huishoudelijke hulp. Vrijwilligersorganisaties 

worden steeds meer gevraagd problemen op te lossen van de inwoners.  

  

Het kernteam is door de beleidsadviseur bijgepraat over Begeleid wonen.    

  

Jeugd. Het kernteam heeft contact gelegd met de leerlingenraad van het Kalsbeek College  

en het Minkema College waarbij soms iets van weerstand wordt bemerkt.  

De vragenlijst voor inwoners van Woerden over jeugd wordt nog met het kernteam Werk en 

Inkomen besproken waarna de verzending georganiseerd wordt.   

  

Werk en Inkomen.   

De afgelopen weken heeft het kernteam gesprekken gevoerd met Kwadraad, de  

Voedselbank en met Stichting Leergeld, om vanuit het veld een beeld te krijgen over hoe het 

armoedebeleid van de gemeente wordt beleefd.   

De gedane aanbevelingen lijken veel ruimte te geven om ook hier de focus de komende 

jaren eerst weer op de interne organisatie richten, waardoor te weinig aandacht besteed zal 

gaan worden aan de mensen om wie het echt gaat. W&I en Jeugd zijn van mening dat er 

vanuit de Participatieraad een duidelijk signaal afgegeven moet worden dat deze groep niet 

langer verwaarloosd mag worden  

  

Een reactie wordt opgesteld. Indien nodig  wordt Armoedebeleid geagendeerd. De 

Rib wordt doorgestuurd.   

  

5. Ingekomen stukken  

De stukken zijn al behandeld bij de agendapunten en worden voor kennisgeving 

aangenomen.  

  

Vaststelling verslag van de PR-vergadering d.d. 18 november 2021  

Het verslag wordt vastgesteld,  

  

Actielijst Participatielijst  

A de Regt, wethouder Participatie zal gevraagd worden begin 2022 vanaf 19.00 uur aan te 

sluiten bij de vergadering  
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6. Rondvraag/mededelingen  

De kandidaat die gereageerd heeft op de vacature heeft zich teruggetrokken.   

Er is een belangstellende die mogelijk vanaf september beschikbaar is voor de 

Participatieraad.  

De vacature zal opnieuw onder de aandacht worden gebracht.  

  

Aan de evaluatie Woerden Wijzer en evaluatie Maatschappelijke Agenda is vanuit elk 

kernteam iemand aanwezig en bij Woerden Wijzer ook de secretaris.   

  

7. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor de inzet in het afgelopen jaar en  

wenst iedereen goede feestdagen toe.  

  

     

    

  

  

  

  

  

  


