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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 18 november 

2021 in het stadhuis van Woerden.      

  

Aanwezig:      Rob Kotvis, voorzitter, Adriaan Wirtz, secretaris, ,  

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

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

Afwezig met kennisgeving: 

Ineke Alsem, penningmeester, Jaap Burggraaf  

 Gasten van de gemeente:  

Suzanne van de Gein bij agendapunten 1 t.m. 3, Alex van Pelt bij agendapunt 2, 

Thomas Hoogendoorn bij agendapunt 3. Pepijn van de Burgt bij agendapunt 2. 

 

     

1.      Opening en vaststellen van de agenda    

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. 

De agenda wordt akkoord bevonden.  

 

2.  Rapport onderzoek door Radar Vertige over de samenwerking tussen Woerden Wijzer met 

Kwadraad. Wijze van omgaan met het advies - Proces rondom begeleiding dichtbij 

 Aan de hand van een presentatie wordt een toelichting gegeven door Pepijn van de Burgt. 

Het advies is opgesteld door middel van een quick scan. De werkwijze en omgang met het 

advies hebben ook te maken met de komende gemeenteraadsverkiezingen, zodat het komend 

College en andere betrokkenen meegenomen worden in de ontwikkelingen. Het uitgewerkte 

advies wordt in het derde kwartaal 2022 voorgelegd aan directie en College. De 

implementatie van de nieuwe organisatie zal in 2024 worden afgerond.  

Begin 2020 is Woerden Wijzer begonnen met de uitvoering van het casemanagement. Een 

volgende stap hierin is de invoering van begeleiding bij WoerdenWijzer. Bij de 

doorontwikkeling hiervan wordt informatie verzameld over ervaringen van inwoners en  

betrokkenen door middel van storytelling.    

Gedurende het proces wordt een aantal pilots uitgevoerd waarin o.a. het voorliggende veld 

wordt meegenomen in de ontwikkelingen.   

 

Uit de praktijk blijkt dat een groot deel van de hulpvragen door o.a. huisartsen en 

praktijkondersteuners wordt opgevangen, die inmiddels de weg goed kennen.  

Voor kinderen die in eerste instantie laagdrempelige ondersteuning wordt geboden is zo  

nodig specialistische hulp beschikbaar. 

Bij het samenstellen van arrangementen wordt gekeken op welke wijze maatwerk geleverd 

kan worden. De arrangementen worden verder uitgewerkt. 

 

Opgemerkt wordt dat een organisatiestructuur realiseren terwijl het uitvoeringstraject loopt, 

de kans op slagen verkleint. Rollen en verantwoordelijkheden van partijen moeten bij het 

aangaan van samenwerking duidelijk zijn, ook voor de betrokken medewerkers. 
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Het oprichten van een nieuwe stichting Woerden Wijzer - Kwadraad is  ingrijpend en 

veroorzaakt een nieuwe rol, verantwoordelijkheden en werkwijzen voor betrokken partners 

en hun medewerkers. Medewerkers worden meegenomen in het proces en hebben er 

vertrouwen in.  

 

De lange tijdslijn is uitgezet is vanwege de zorgvuldigheid van het proces.  

De start en implementatie van Woerden Wijzer en case management is al lang geleden 

ingezet. De doorontwikkeling vindt nu werkende weg plaats. 

 

Afgesproken wordt in klein comité het gesprek over Woerden Wijzer voort te zetten.  

Dashboard en monitor met actuele cijfers worden in december of begin 2022 kwalitatief en 

kwantitatief aan de PR toegelicht.  

 

Stand van zaken MAG/Sociaal Domein - Terugblik begroting en vooruitblik impuls SD/inzet 

extra jeugdmiddelen - versterking voorliggend veld (subsidieproject) 

Toelichting door Alex van Pelt 

Het herijken en herschikking van de algemene voorzieningen zal plaatsvinden omdat de  

vraag hiernaar groter is dan het aanbod en vanwege maatregelen vanuit het Rijk.  

Er is al ingezet op een groot aantal maatregelen welke inhoudelijk en financieel effect 

hebben.   

Op een aantal onderwerpen is dat maatwerk en anders organiseren, monitoren en sturen. 

Er worden nog  ideeën opgehaald voor de uitwerking van de begroting 2022. Gekeken wordt 

waar de grootste winst te halen is.   

Het financieel kader biedt ruimte voor een impuls Jeugd/wmo 2022 en later.  

Verruiming van Jeugdmiddelen gaat naar jeugd. Er zijn tijdelijke budgetten voor nieuwe 

initiatieven, ook voor de wmo. Het budget corona is incidenteel geld. 

Met het voorliggende veld is overleg over subsidie voor versterking van het voorliggende 

veld. 

Voor de verkiezingen wordt de begroting uitgewerkt en worden de risico’s inzichtelijk 

gemaakt. Lange termijn, missie/visie zijn inbreng voor coalitieonderhandelingen en zijn 

onderdeel van het overdrachtsdocument 

 

3.  Voortgang corona actie/herstelplan. Toelichting door Thomans Hoogendoorn. 

De focus ligt momenteel op besteding van de 1e tranche. Hierin zit onder andere 

jongerencoaching, steun voor buurtgezinnen en extra uren dorpsconsulent Zegveld. Dit geld 

wordt in 2021 nog ‘weggezet’.  

Dit kwartaal wordt in één keer informatie verstrekt over de extra steun. De timing hangt af 

van totstandkoming ‘NPO geldenplan’. Naar alle waarschijnlijkheid in tweede helft 

december.  

Vanuit de NPO-gelden gelden worden acties ondernomen vanwege sluiting van scholen en 

om “de zoekende jeugd” op te vangen, de sociale gevolgen. Momenteel wordt bij partners 

gevraagd of en welke gevolgen ondervonden worden van de coronamaatregelen en hoe zij 

aankijken tegen de komende periode. 

Omdat de gevolgen van corona onvoorspelbaar zijn qua vorm en tijd wordt bij de uitvraag 

geanticipeerd op verschillende gevolgen, ook mentale en wordt rekening gehouden met een 

langere termijn, ook in de aanloop naar de voorjaarsnota. 

Bij de verantwoording van de besteding van gelden is het uitgangspunt zo  min mogelijk 

bureaucratie. 
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4. Voortgang kernteams.  

Kernteam Zorg. Een lid van het kernteam Zorg en de secretaris hebben een positief en 

verhelderend gesprek gehad met het  bestuur van Hart van Woerden over een aantal 

ontwikkelingen in het voorliggend veld. 

De personele problematiek bij Hart van Woerden (o.m. vacature directeur e.a) wordt 

binnenkort opgelost. Het NIO wordt niet opgeheven en moet ook naar het oordeel van Hart 

voor Woerden  het platform voor alle vrijwilligersorganisaties blijven 

Een delegatie van het NIO heeft nog een vervolggesprek met de gemeente.  

Afgesproken is het voorliggende veld beter mee te nemen bij de ontwikkelingen.  

Vanuit de NIO partners wordt een brief gestuurd naar de gemeente waarvan een kopie naar 

Participatieraad wordt gestuurd.  

Morgen hebben de voorzitter en een kernteamlid zorg een gesprek met de beleidsadviseur 

over begeleid wonen. 

 

Kernteam Jeugd,. 

Aan de vragenlijsten voor het gesprek met de wethouder wordt het inkooptraject jeugdzorg 

toegevoegd. Graag opmerkingen/aanvullingen doorgeven.  

 

De vragenlijst Betrekken inwoners is niet door een bureau maar vanwege de “eigenheid” 

door het kernteam jeugd zelf opgesteld. Over op welke wijze de doelgroep bereikt kan 

worden, wordt nog nagedacht.   

 

Aan de versterking van het kernteam met jongeren wordt gewerkt.  

Er is contact geweest met de Leerlingenraden van het Kalsbeek College en Minkema 

College waarbij de één wat enthousiaster reageerde dan de ander.  

 

Kernteam Werk en Inkomen 

Het rapport van de Rekenkamer Armoedebeleid doet duidelijke aanbevelingen. Zover 

bekend is hierop nog geen actie ondernomen door de gemeente. 

Het kernteam heeft een afspraak met de gemeente over armoedebeleid.  

 

De brief van de PR over inburgering is door de gemeenteraad verschillende keren 

aangehaald.  

 

Een RIB/reactie vanuit de gemeente over Ferm Wijzer Light is nog niet binnen. Wordt nog 

nagevraagd.  

 

5.  Ingekomen stukken 

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

aangenomen. 

 

6. Vaststelling verslag van de PR-vergadering d.d. 20 oktober 2021 

Pagina 1 punt 2, Stand van zaken Ferm Werk Light: “Na een intensieve gezamenlijke 

voorbereiding is in oktober gestart met overdracht van dossiers. Dit vindt plaats in overleg 

met de inwoner op verantwoorde en “warme wijze”.“ 

Wijzigen in “Na een intensieve gezamenlijke voorbereiding is in oktober gestart met 

overdracht op “warme wijze.” 

 

Het verslag wordt vastgesteld, 

 

 



 

4 

 

7.  Actielijst Participatielijst 

Afgesproken wordt wethouder A de Regt, wethouder Participatie, uit te nodigen om volgend 

jaar een vergadering bij te wonen.  

 

8. Rondvraag/mededelingen 

Voorgesteld wordt om uitgebreide documenten die aan de PR worden voorgelegd, voor de 

agendering met de gemeente met (een delegatie van) de PR te bespreken.   

Opgemerkt wordt dat er meestal in het overleg met de beleidsambtenaar nog geen definitief 

oordeel over een document wordt gegeven maar vragen worden gesteld en opmerkingen 

worden gemaakt naar aanleiding van een toelichting op de inhoud, niet op het hoe. De PR 

kan dan in een latere fase advies uitbrengen en standpunten innemen.  

Voorgesteld wordt om als Participatieraad en op niet al te lange termijn de verschillende 

ontwikkelingen m.b.t. Woerden Wijzer te bespreken 

 

9.   Sluiting 

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

 

 

 

 


