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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 16 september 

2021   via ZOOM        

  

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

Wim Agterof, Irja de Heij, Foppe ten Hoor, Corrie Middelkoop-Wielink, Herma 

Verbeij, Ria Zock-van Eck, (ambtelijk ondersteuner en samensteller verslag).    

  Suzanne van de Gein van de gemeente Woerden bij agendapunt 1 t.m.3 en Thomas 

Hoogendoorn bij agendapunt 3. 

Afwezig met kennisgeving: Jaap Burggraaf 

   

     

1.      Opening en vaststellen van de agenda    

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.   

 

De voorzitter staat stil bij het overlijden van Simone Leushuis, gewaardeerd lid van het 

kernteam Werk en Inkomen. 

 

Hopelijk is dit de laatste PR-zoom vergadering en kan de volgende vergadering weer live 

plaatsvinden. 

 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2.     Monitor sociaal domein 

Aan de hand van een presentatie geeft Suzanne toelichting op de monitor.  

Met de gemeenteraad is afgesproken de monitor twee keer per jaar als voorbereiding op de 

voorjaarsnota en najaarsnota voor te leggen. 

Het dashboard geeft actuele cijfers weer.  

 

Bij ‘realisatie sturingsmaatregelen’ wordt aangegeven wat de stand van zaken is betreffende 

taakstellingen vanuit de strategische heroriëntatie. De strategische heroriëntatie is een 

bezuinigingstraject. Wat is het sturingsgehalte hiervan, als het eigenlijk gaat om uitvoering 

van afgesproken bezuinigingen?  

Door kwaliteit en effectiviteit als sturingsinstrument in beeld te brengen wordt de 

sturingskracht van het beleid social domein inzichtelijk.  

Koppeling aan Planning en Control is nog niet echt gerealiseerd. Dat is wel een voorwaarde 

om te kunnen sturen. Het streven is om dit volgend jaar te realiseren.   

 

Effect van het  abonnementstarief in de huishoudelijke hulp (WMO) is een toename van 

gebruikers.  

Voornamelijk het aantal nieuwe cliënten met vragen rondom huishoudelijke hulp en 

hulpmiddelen (voorzieningen), maar ook begeleiding neemt toe. 

Omdat het aantal cliënten stijgt dalen de kosten niet en neemt de wachtlijst toe. 
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Voor de Raad en het College is de  monitor  enigszins abstract. Voor de uitvoerders is deze 

inzichtelijk en werkt dmv een doorkliksysteem.  

Als eerste vindt nu in de gemeenteraad het debat plaats waarna verder communicatie 

plaatsvindt over de monitor.  

 

Afgesproken wordt reacties op de monitor naar de contactambtenaar van de gemeente te 

sturen. 

 

Stand van zaken Maatschappelijke Agenda   

De Maatschappelijke Agenda wordt uitgevoerd binnen de kaderstelling van het Rijk.  

Voor een aantal maatregelen is de gemeente verantwoordelijk. Daarnaast zijn er ook een 

aantal wettelijke, regionale en landelijke maatregelen. 

Er is geld beschikbaar voor de uitvoering van maatregelen maar het vinden van 

medewerkers hiervoor is lastig waardoor de werkdruk toeneemt.   

 

De buurtverbinders hebben vanaf 2022 geen projectstatus meer maar worden structureel 

ingezet als verbinders in de wijk. Hun taken breiden uit, hun aantal en het budget blijven 

gelijk. De inzet wordt anders georganiseerd.  

In de begroting 2022 worden hiervoor geen nieuw beleid en geen extra financiële middelen 

opgenomen. 

 

De inzet van het voorliggend veld is gekoppeld aan registratie vanuit de nieuwe 

subsidievoorwaarden van het voorliggende veld. Organisaties die geen subsidie aanvragen 

moeten zelf het initiatief nemen waarbij het de vraag is of dit zal gebeuren. 

 

Bij bijstelling van de Strategische Heroriëntatie is het belangrijk keuzes te maken die ook op 

termijn effect hebben en zo nodig onderwerpen nieuw leven in blazen. 

 

Inzet extra jeugdmiddelen 

College heeft besloten de extra jeugdmiddelen beschikbaar te stellen voor uitvoering van 

verschillende maatregelen. In afwachting van nadere uitwerking van de hervormingsagenda 

door het Rijk stelt de gemeente een eigen plan Jeugd op. Gezien de urgentie uitvoering 

maatregelen komt dit nog voor verkiezingen in gemeenteraad en is tevens input voor het 

overdrachtsdocument voor het nieuwe College. Het College reserveert voor de 

hervormingsagenda Jeugd budget in de begroting. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad 

hierover.  

 

De rapportage van het onderzoek begeleiding Woerden Wijzer en het advies Radar over de 

incorporatie van Kwadraad in Woerden Wijzer is over drie weken beschikbaar en komt in de  

volgende PR-vergadering aan de orde. 

 

Stand van zaken armoedebeleid wordt nagevraagd. 

De ontwikkelingen rondom FermWerk Light worden besproken met de contact 

beleidsambtenaar en wordt voor de volgende vergadering geagendeerd.    

 

3.    Concept Corona herstel/actieplan 

Toelichting door Thomas Hoogendoorn aan de hand van een presentatie. 

Het corona-actie/herstelplan wordt organisatie breed en integraal aangepakt.  

Er is voldoende onderbouwing om het budget via de najaar rapportage en begroting 

beschikbaar te krijgen. Het gaat om niet geoormerkt geld en gekeken wordt naar wat nodig 

is en soms is al budget ingezet.  
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De bedragen zijn berekend op basis wat organisaties hebben aangegeven nodig te hebben 

om extra inspanningen te doen. Er zijn geen verzoeken van partijen ontvangen waarop niet 

kan worden ingegaan.  

Er is bewust gekozen om ondersteuning via de organisaties te laten lopen. De organisaties 

zijn bekend bij de inwoners. Elke organisatie heeft een eigen contact ambtenaar. 

 

Opgemerkt wordt dat organisaties blij zijn met de gang van omdat zij kunnen ingaan op de 

vragen, extra ondersteuning kunnen geven en achterstand kunnen weg werken. 

 

De gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet echt zichtbaar bij schuldhulpverlening. 

Vorig jaar zijn extra laptops voor thuisonderwijs verstrekt, maar verder is geen toename in 

aanvragen te zien. De effecten van economische terugval zijn meestal later merkbaar. 

Mensen maken meestal eerst hun reserves op en zoeken andere oplossingen en komen pas 

later bij de gemeente. 

 

In het actie/herstelplan is aandacht voor specifieke maatregelen voor jongeren en er zijn al 

extra maatregelen genomen. Jongeren blijken het normale leven snel weer op te pakken.  

 

Het aantal FTE’s van Woerden Wijzer is in coronatijd uitgebreid. Omdat dit om tijdelijke 

inzet gaat wordt dit niet gefinancierd uit de reguliere begroting. 

 

De wijze van communiceren naar de inwoners toe wordt nog uitgewerkt.  

 

De Gemeenteraad moet nog akkoord met het bedrag van 400.000,= euro.  

Binnen de gemeentelijke organisatie is afgestemd waaraan behoefte is.  

Vanaf november zal toetsing met de maatschappelijke partners plaatsvinden.  

De Participatieraad en andere partners worden betrokken bij de verdere uitwerking van het 

plan. 

 

Opgemerkt wordt dat het plan ambitieus is en de financiële middelen beperkt. Het bedrag 

van 20.000,= euro voor statushouders is ontoereikend. Gepleit wordt voor een pragmatisch 

aanpak zoals extra inzet en ondersteuning voor (bij)scholing inburgeringsexamen en extra 

taallessen en niet alles te koppelen aan werk en inkomen. 

Belangrijk is ook dat de middelen creatief en structureel ingezet worden en dat inwoners 

uitgenodigd worden om hierover mee te denken. Er gebeurt veel maar inwoners moeten op 

de hoogte zijn van de mogelijkheden. 

Het corona actie/herstelplan geeft een dubbel gevoel ondanks dat organisaties er blij mee 

zijn. Bij het proces van het actie/herstelplan zijn kanttekeningen te plaatsen omdat alleen aan 

organisaties gevraagd is wat nodig is. De connectie met de inwoners, zeker van jongeren 

wordt gemist  

 

De Participatieraad zal nog schriftelijk reageren op het corona actie/herstelplan.  

 

De Participatieraad zal informeren naar het verschil van 200.000,- euro tussen het bedrag dat 

beschikbaar is gesteld en het bedrag dat in het plan is verwerkt. Partijen die een goede 

ingang bij de gemeente hebben, hebben hun extra verzoeken kunnen indienen. Veel 

organisaties in het voorliggend veld zoals (Voedselbank, Jeugdhonken e.d.) voelen de druk 

van de pandemie in hun activiteiten én kunnen een bijdrage in het kader van deze éénmalige 

voorziening goed gebruiken. Dit zijn organisaties/instituties die wellicht die hun weg minder 

goed weten te vinden binnen de gemeente.  
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Verzocht zal worden om in dat kader nog meer inspanningen te verrichten en deze partijen 

alsnog te bevragen. 

 

Het actieplan gaat mensen op meerdere vlakken helpen om de extra problemen die als 

gevolg van de Corona pandemie zijn ontstaan het hoofd te bieden. De Participatieraad zou 

het goed vinden om de burgers hierover te informeren zodat zij weten welke acties in het 

kader van de landelijk 

beschikbare corona- gelden in de gemeente Woerden worden ondernomen. 

 

4.    Voortgang vanuit de kernteams 

Zorg.  Vanuit het kernteam zal met de contactambtenaar de personele ontwikkelingen en het 

onderbrengen van taken bij organisaties van Hart van Woerden worden besproken.  

 

Jeugd. Het kernteam gaat gesprekken voeren met bij jeugd betrokken partijen. 

Het doornemen van de monitor vormt hiervoor een mooie basis.  

Het kernteam heeft behoefte aan uitbreiding.  

 

Werk en inkomen. Met de gemeente zal contact gezocht worden over de nieuwe wet 

inburgering die in januari van kracht wordt. 

De ontwikkelingen rondom Ferm Werk Light worden gevolgd. Wordt voor de PR-oktober 

vergadering voorbereid en geagendeerd. 

 

Armoedebeleid wacht op het rapport van de Rekenkamer. 

 

5.    Ingekomen stukken en uitnodigingen 

Gekeken wordt wie naar de Regionale informatiebijeenkomst jeugd & beschermd wonen  

gaat op 4 oktober a.s.  

 

6.    Vaststelling verslag van de PR-vergadering d.d. 16 juni 2021 

Het verslag wordt vastgesteld, 

 

Verslag van het overleg Participatieraad met leden van de gemeenteraad d.d. 23 juni 2021 

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

7.     Actielijst Participatieraad 

Afgesproken is dat wethouder Noorthoek met o.a. Jeugd in zijn portefeuille, in oktober de 

vergadering van de Participatieraad zal bijwonen. Inkoop jeugdzorg, reguleren van 

jeugdzorg en jongerenparticipatie zullen dan aan de orde komen.  

 

Thema’s voor komende vergaderingen graag aandragen. 

 

8.     Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

9.      Sluiting  

  De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor deelname hieraan.   
 


