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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 17 februari  2021  

via ZOOM 

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

Arjen Beekman, Jaap Burggraaf, Foppe ten Hoor, Corrie Middelkoop-Wielink, Ria 

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

Afwezig: Wim Agterof 

Gast van de gemeente Woerden: 

 Suzanne van de Gein bij agendapunt 2. 

     

  1.  Opening en vaststellen van de agenda   

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.   

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Plan van Aanpak corona gemeente Woerden aan de hand van een presentatie 

Vier  maanden geleden is het plan van aanpak door de gemeente aangekondigd. Nu wordt 

een uitvraag gedaan bij de maatschappelijke partners over de corona effecten. Er is geen 

compleet beeld van de impact van corona op verschillende groepen maar ervaringen uit de 

afgelopen tijd worden wel meegenomen. Na de uitvraag bij de maatschappelijke partners zal 

de balans worden opgemaakt en aan de gemeenteraad en aan de PR worden voorgelegd  De 

tijdslijn van het project is te volgen in de RaadsInformatie Brief die hierover wordt 

opgesteld.  

De gemeente en het kabinet stellen budget beschikbaar. De gemeente kan op basis van de 

analyse zelf bepalen op welke wijze het budget wordt ingezet.  

Waarschijnlijk stelt de gemeente een projectleider aan.  

 

Opgemerkt wordt dat in de uitvraag van de gemeente wordt uitgegaan van het hulpaanbod 

en niet van de hulpvraag.  

Ook zal niet alle problematiek worden vertaald in hulpvragen en wordt eigen initiatief van 

de gemeente verwacht bij het signaleren en oplossen van de problematiek. 

De VNG organiseert een benchmarking over de gevolgen van corona voor gemeenten.  

 

Er zijn nog weinig reacties op de uitvraag ontvangen.  

PR zal begin volgende week reageren. 

Afgesproken wordt dat de PR betrokken wordt bij de verdere voortgang van de aanpak van 

corona. 

 

Strategische Heroriëntatie  

De planning wordt gevolgd en de voorgestelde bezuinigingen worden gerealiseerd.  

Sociaal werken in de wijk verloopt positief. Door corona loopt het inhoudelijk wat 

vertraging op. In Harmelen verloopt een maaltijden-project (dat is opgezet in relatie tot de 

coronaproblematiek) goed. 
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Vanuit de Maatschappelijke Agenda wordt door Hart voor Woerden aan betrokken partijen 

een vlekkenkaart van het voorliggend veld voorgelegd met het verzoek hierop te reageren.  

 

In maart wordt een update vanuit de gemeente verwacht over subsidiering/inkoop.  

 

Vanwege ziekteverzuim van medewerkers en begeleiding van kinderen met thuisonderwijs 

is er druk op de gemeentelijke organisatie. Gekeken is wat wel en hoe en wat niet gedaan 

kan worden. Aan de hand van een inventarisatie worden intern efficiency slagen gemaakt.  

De wethouders hebben laten weten op termijn niet te willen temporiseren. Dat betekent voor 

de medewerkers dat personeelsuitbreiding noodzakelijk is.  

  

De wachtlijsten bij Woerden Wijzer zijn nog niet bijzonder lang, korter dan in 2020. Als de 

coronacrisis langer duurt zal de wachttijd oplopen.  

 

Een aantal maatregelen uit de Strategische Heroriëntatie wordt uitgevoerd in de vorm van 

business cases. De eerste resultaten van de monitoring hiervan worden in mei verwacht.   

Als maatregelen niet het gewenste effect hebben, biedt de voorjaarsnota mogelijkheid tot 

bijsturen, zowel financieel als inhoudelijk.  

 

Afgesproken wordt de concept resultaten van de monitoring aan de PR voor te leggen. 

De PR zal deze op kwaliteit en kwantiteit beoordelen en zal vooral kijken naar het effect van 

de maatregelen voor mensen.  

 

3. Plan van aanpak corona gemeente Woerden.   

Dit punt wordt besproken aan de hand van de uitvraag van de gemeente en een door de PR 

opgestelde voorlegger/notitie  waarin een aantal vragen wordt gesteld en suggesties worden 

gedaan om inzicht te krijgen in de corona effecten.  

Onbekend is of de hierin geschetste (landelijke) problematiek herkenbaar is voor Woerden.  

 

De  Participatieraad stelt voor om zodra de inventarisatie is afgerond met de verschillende 

maatschappelijke organisaties (video) conferenties te beleggen om met hen acties en 

plannen te bespreken om de gevolgen van de coronacrisis voor de verschillende groepen 

inwoners van Woerden aan te pakken. De verschillende organisaties zijn goed in staat om 

met elkaar aan te geven wat en op welke wijze moet worden aangepakt en gezamenlijk 

plannen daartoe te maken.                                                                  

Van de gemeente wordt initiatief en regie verwacht en zo nodig een financiële bijdrage.                                                                                                              

Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de extra financiële middelen die door het Kabinet 

ter beschikking worden gesteld om de gevolgen van de corona pandemie op te vangen .  

Door deze werkwijze wordt de gemeente ontlast bij de uitvoering maar houdt wel de regie.  

 

Door uit te gaan van verlangens van mensen en niet alleen van gemis wordt op een andere 

manier positieve energie bij organisaties losgemaakt.   

  

Maak gebruik van initiatieven die er al zijn, werk samen ook met Hart voor Woerden en 

voorkom dat, omdat er geld beschikbaar is, onnodig nieuwe plannen worden gemaakt.  

 

De coronacrisis heeft ook tot positieve ontwikkelingen geleid zoals digitale zorgverlening 

op afstand. Pak de kansen die de crisis biedt.  
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Afgesproken wordt om op basis van de notitie een reactie op te stellen  deze in  concept naar 

de PR-leden te sturen met het verzoek hierop te reageren waarna de reactie  naar de 

gemeente wordt gestuurd.  

 

4  Voortgang vanuit de kernteams 

Zorg zal zich de komende tijd richten op WMO-voorzieningen. 

 

Jeugd. Aanpassing van de beleidsregels jeugd is uitgesteld.  

Binnenkort heeft het kernteam overleg over onderwijszorgarrangementen. Mogelijk komt 

hier een advies uit voort. 

 

Het overleg over JIP in de januarivergadering is geëvalueerd en afgesproken is het gesprek 

in klein comité voort te zetten. Mogelijk komt hier een advies uit voort. 

 

Een vervolggesprek over de POH wordt gepland en een document hierover volgt.  

 

Werk en inkomen. De Gemeenteraad en een delegatie van de PR kerngroep Werk en 

Inkomen hebben een presentatie gehad over de nieuwe wet inburgering (zie verslag)  

Afgesproken wordt de nieuwe wet in de tweede helft 2021 te agenderen. 

 

Een aantal bij Ferm Werk betrokken gemeenten lijkt financiële problemen te hebben 

waardoor onzekerheid is over een succesvolle voortgang. 

 

5. Bespreking kandidaten Participatieraad 

Er zijn gesprekken gevoerd met twee kandidaten voor de Participatieraad, kernteam Jeugd. 

Eén om de huidige vacature in te vullen en één voor de vacature die in de zomer ontstaat. De  

trekker van het kernteam heeft aangegeven niet nog een termijn van vier jaar te ambiëren. 

Eén kandidaat heeft ervaring als onderwijsbestuurder, de andere met 

jeugdsubsidieverstrekking. Beiden zijn bereid gevonden zitting te nemen in de 

Participatieraad.  

Unaniem wordt besloten de kandidaten voor te dragen voor aanstelling als lid van de 

Participatieraad van de gemeente Woerden. 

 

6. Ingekomen stukken en uitnodigingen 

De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.  

 

7. Verslag van de vergadering d.d. 21 januari 2021 

 Het verslag wordt vastgesteld. 

 

8. Actielijst Participatieraad 

 De lijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 

 

9. Rondvraag en sluiting 

Opgemerkt wordt dat het voorveld financiële compensatie krijgt vanuit welzijn voor 

activiteiten maar niet vanuit zorg voor (afgeschaalde) zorgactiviteiten. Omdat de gemeente 

over zorg geen zeggenschap heeft, zal dit met de zorgorganisaties besproken moeten 

worden.  

 

10. Sluiting 

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

 


