Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 18 mei 2017
Aanwezig:

Afwezig:
Gast:

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

1. Opening en vaststelling van de agenda.
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.
De voorzitter zegt dat A. van Emst afwezig is vanwege een uitnodiging voor een regionale
raadsinformatiebijeenkomst over Beschermd Wonen en Maatschappelijke
Opvang. Voor de informatiebijeenkomst zijn alle participatieraden, gemeenteraden
en de betrokken wethouders van de regiogemeenten uitgenodigd.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Plan van aanpak Inclusiebeleid
Aan de hand van een presentatie (bijlage) van Anouk Bolsenbroek wordt gesproken over de
Routekaart Woerden inclusief, de resultaten van de vijf thematafels waar ruim tachtig
inwoners van de gemeente Woerden zijn geweest en de zestig interviews.
Afgesproken wordt dat de PR een reactie op de stukken schrijft. Items die genoemd worden
zijn inclusie met respect voor een ieders eigenheid, het continueren van de NIOvrijwilligersambassadeur bij WoerdenWijzer en het gebruik maken van de vele initiatieven
die er zijn in de gemeente Woerden.
Op 21 juni word Inclusie aan de raad voorgelegd. De reactie van de PRW wordt hieraan
toegevoegd.
Voorzitter en secretaris zullen de reactie opstellen. Aan de PR-leden wordt gevraagd
hiervoor input te geven.
3. Voortgang vanuit de kernteams
Zorg. In een gesprek met de NIO-ambassadeur bleek dat haar werkzaamheden bij de
gemeente in september waarschijnlijk stoppen. Het inschakelen van vrijwilligers zal dan
vooral vanuit Welzijn Woerden geregeld moeten worden. Een output gerichte organisatie
zal het succes hiervan bevorderen.
Met het zorgpension is een datum voor een informatief bezoek afgesproken.
Een initiatief vanuit Kwintescliënten voor een van inloopopvang lijkt door de gemeente
afgewezen te worden De PRW zal dit punt blijven volgen.
Afgesproken wordt dat de PRW gebruik zal maken van de uitnodiging voor evaluatie van
het Sociaal Domein. De enquêtes over de zorgverlening en de signalen die de PRW krijgt
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zijn over het algemeen positief. Meestal wordt de wijze waarop de zorg geleverd is
geëvalueerd, niet of het de juiste zorg is die mensen zouden moeten krijgen.
Er blijkt een gebrek aan gekwalificeerd personeel.
Wonen. Om duidelijk te kunnen maken of de woonvisie van de gemeente en de bevindingen
en de doelgroepen van de PRW met elkaar overeenstemmen, is fundamenteel onderzoek
nodig. T.z.t. zal dan een gesprek met de wethouders huisvesting gearrangeerd worden.
Jeugd. Gebleken is dat jongeren met een mbo-opleiding maar zonder startkwalificatie
vanwege een psychisch aandoening, dikwijls nergens terecht kunnen .
Met drie kandidaten is voor de invulling vacature kerngroep jeugd een gesprek gevoerd.
Twee kandidaten hebben geen enkele ervaring. Eén kandidaat lijkt geschikt om de functie
uit te kunnen oefenen. Aan hem zal gevraagd worden om zitting te nemen in de PRW. Bij
een positief besluit zal hij worden voorgedragen aan het college.
Mogelijk kunnen de andere kandidaten voor de steungroep jeugd iets betekenen nadat de
kerngroep weer op sterkte is.
Werk en inkomen is betrokken geweest bij een bijeenkomst met een
bewegingswetenschapper voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Cliënten van
Ferm Werk zijn verplicht om twee dagdelen aan de bijeenkomsten deel te nemen.
Onduidelijk is wie de kosten van de bijeenkomsten betaalt, Ferm Werk of de gemeente.
De uitgebreide en gewaardeerde reactie van de gemeente d.d. 18 april 2017 op het
uitgebrachte advies beleid participatie & werk en inkomen wordt besproken. De gemeente
lijkt weinig kritisch tegenover de aanpak en resultaten te staan. De gemeenteraad blijkt een
motie aangenomen te hebben en heeft de verantwoordelijk wethouder gevraagd beleids- en
begrotingswijzigingen aan te brengen waardoor vertraging in de uitvoering optreedt.
De kerngroep werk en inkomen zal zich voor september beraden over een aantal uit te
werken onderwerpen binnen de kerngroep.
4. Ingekomen stukken
In het verslag van het Kwartaaloverleg met de gemeente staat het onderwerp PGB en het
werkgeverschap vermeld. Dit wordt door de gemeente uitgezocht.
De brief van de PRW met aandachtspunten voor de verkiezingsprogramma's wordt naar de
politieke partijen gestuurd. De contactpersoon van de gemeente wordt hiervan op de hoogte
gesteld.
5. Vaststelling van het verslag en de actielijst van de vergadering van 20 april 2017
Het verslag wordt vastgesteld.
6. Rondvraag en sluiting
Eén van de Pr-leden heeft gebruik gemaakt van een uitnodiging voor bij een bijeenkomst
van de diaconie in Zegveld waar informatie is uitgewisseld.
In Concordia is een bijeenkomst geweest over armoede. De PRW was niet op de hoogte van
de bijeenkomst.

2

In een regionale bijeenkomst in Amersfoort over wonen is veel informatie en inspiratie
opgedaan.
Vanuit de Ronde Venen zijn complimenten over de website ontvangen.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun
aanwezigheid
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