Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 16 februari 2017
Aanwezig:

Afwezig:
.

Rob Kotvis (voorzitter), Ton Eijkenaar (secretaris), Wim Agterof, Anne Berkheij,
Andrée van Emst, Cok Hoogerbrugge, Corrie Middelkoop-Wielink, Nely Sieffers,
Ria Zock-van Eck, (ambtelijk ondersteuner, samensteller verslag)
Suzanne van de Gein bij agendapunt 1 en 2 en Anouk Bolsenbroek bij agendapunten
1 t.m. 4, beleidsambtenaren
Ineke Alsem (penningmeester)

1. Opening en vaststelling van de agenda.
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Inclusiebeleid: Woerden inclusief
Anouk geeft een presentatie over Inclusie. Inclusie betekent toenemende participatie van
elk individu in de samenleving ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, taal gender,
status, talenten en beperkingen. De inclusieve samenleving is en samenleving waaraan
iedereen optimaal kan deelnemen.
Inclusie betekent iets anders dan integratie, waarbij individuen worden bijgespijkerd om
in een specifieke samenleving, school of werkplek deel te nemen.
Voor inclusie is een cultuuromslag nodig en moeten voorwaarden gerealiseerd worden.
Na de presentatie wordt er gediscussieerd over inclusie en integratie en de pedagogische
aspecten en de visie van Misha de Winter op integratie.
Afgesproken wordt dat de leden van de Participatieraad naar de door de gemeente
georganiseerde vier thematafelavonden over Woerden Inclusief gaan.
3. Voortgang vanuit de Kernteams
Zorg.
Ondanks de gesprekken die gevoerd zijn met de gemeente over onafhankelijke
cliëntondersteuning en de inspanningen die zijn gedaan, zijn er nauwelijks vorderingen
te melden. Ook is onduidelijk wie vanuit de gemeente de cliëntondersteuning trekt.
Afgesproken wordt dat bij de gemeente geïnformeerd wordt naar de stand van zaken.
De door de gemeente georganiseerde avonden over de bouw van extra sociale
huurwoningen in Woerden, Harmelen en Zegveld zijn bezocht door Pr-leden. De
opkomst en sfeer verschilde per bijeenkomst. De bouw van extra sociale huurwoningen
en de door de gemeente gesuggereerde oplossing van doorstroom en uitstroom zal de
behoefte aan goedkopere sociale huurwoningen niet oplossen omdat er te weinig zijn.
Er blijkt ook een groot tekort aan verpleeghuisplaatsen in Woerden.
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Afgesproken wordt dat de Participatieraad voor wat betreft wonen zich richt op de in de
speerpunten geformuleerde doelgroepen, data zal verzamelen zodat de problematiek
gefundeerd kan worden aangepakt.
Begin maart is een afspraak met de gemeente over beschermd wonen.
Binnenkort is een gesprek met de gemeente over de uitwerking van het
ondersteuningsplan.
Jeugd.
Het kwartaaloverleg Jeugd met de gemeente is geweest. Er is een constructief gesprek
geweest tussen wethouder Haring en dokter Bosman, psychologische zorg. Afgesproken
is dat wachtlijsten die langer zijn dan 3-4 weken aangemeld worden bij inkoop UtrechtWest. Er is ook gesproken over de lange wachtlijsten voor instellingen jeugd-ggz.
Geadviseerd is om te onderzoeken of er een meldpunt voor knelpunten kan komen.
Er is een pilot gestart waarin jeugd ggz en begeleiding gecombineerd wordt aangeboden.
Er loopt een onderzoek naar de samenwerking tussen Samen Veilig Midden Nederland
en Woerdenwijzer. Woerden Wijzer biedt zelf geen jeugdhulp en er zijn ook geen goede
voorliggende voorzieningen. Dit wordt bovenregionaal gedaan met gemeenten uit de
provincie Utrecht. De participatieraad wordt van de voortgang op de hoogte gehouden.
De jeugdhulp op de Keerkring wordt uitgebreid van alleen de kleuters naar alle groepen.
In de evaluatie hiervan komt er ook aandacht voor de ervaringen van ouders. Voor de
Innovatieplannen jeugd zijn 9 plannen toegewezen.
JOW wordt opgepakt door een breder samengestelde groep.
Uw Ouderplatform heeft een regulier overleg met de gemeente.
Voor de vacature binnen de kerngroep Jeugd wordt binnen het netwerk gekeken of er
iemand beschikbaar is. Als blijkt dat er geen kandidaten zijn, wordt volgende week de
gemeente gevraagd te ondersteunen bij de invulling van de vacature.
Werk en inkomen.
Er is een gesprek gevoerd met de Voedselbank om duidelijkheid te krijgen over de
doelgroepen die zich melden bij de Voedselbank. In het kader van het beleid om
armoede te bestrijden wil de Kerngroep Werk en Inkomen weten wat er voor deze
mensen gedaan kan worden. Gebleken is dat één loket en maatwerk belangrijk zijn om
die mensen te kunnen helpen.
Na indiening van het aanvraagformulier studietoeslag komt er dikwijls een brief van
Ferm Werk waarin gevraagd wordt om aanvullende informatie, een verklaring die naar
het UWV wordt gestuurd voor een beoordeling arbeidsvermogen voor een studietoeslag.
Er volgt dan registratie in het doelgroepenregister.
De door de gemeenteraad gevraagde Kadernota Ferm Werk is niet goed ontvangen. Er is
een commissie samengesteld die zich buigt over hoe de kadernota eruit moet zien.
4. Ingekomen stukken
Bij de Raad voor het Openbaar Bestuur loopt een project over decentralisaties
in het sociaal domein: "Gemeenten in 3D". De Raad wil spreken met
(vertegenwoordigers van) een aantal domeinen: ambtelijk, politiek-bestuurlijk en
maatschappelijk. De voorzitter en een PR-lid zullen aan het gesprek deelnemen.
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Afgesproken wordt dat opmerkingen op het concept Verslag werkzaamheden
Participatieraad Woerden april 2015 - december 2016 naar de secretaris worden
gestuurd.
5. Verslag en actielijst van de vergadering van 19 januari 2017
Het verslag wordt vastgesteld.
6. Rondvraag
Onder dankzegging voor haar deskundigheid en inzet wordt afscheid genomen van Nely
Sieffers, kerngroep jeugd. De Participatieraad gaat haar missen. De voorzitter wenst haar
succes in haar verdere carrière.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun
inbreng en aanwezigheid
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