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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 20 oktober 2021   

in het stadhuis van Woerden.      

  

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

Wim Agterof, Jaap Burggraaf, Irja de Heij, Foppe ten Hoor, Corrie Middelkoop-

Wielink, Herma Verbeij, Ria Zock-van Eck, (ambtelijk ondersteuner en samensteller 

verslag).    

 Gasten:  Olga Launsbach, Inge vd Hout, Arthur Rutgrink, van de gemeente, Bram Terwijn, 

Ferm Werk bij agendapunt 2 

Wietske Tiedeman, gemeente bij agendapunt 3. 

 

     

1.      Opening en vaststellen van de agenda    

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.   

 

De vacaturetekst ten behoeve van het werven  kernteamleden wordt aan de agenda  

toegevoegd. . 

 

2. Stand van zaken Ferm Werk Light   

Aan de hand van een presentatie wordt het verloop en de verandering van karakter van het 

project behandeld. 

Uitvoeren van de participatiewet, met name de verdeling van verantwoordelijkheden met 

betrekking tot de participatiewet tussen Woerden Wijzer en Ferm Werk, bleek complex.  

In de gewijzigde werkwijze voert Ferm Werk de participatiewet uit, Woerden Wijzer de 

WMO. Uitgangspunt is dat in één gesprek de situatie van de inwoner wordt geschetst, of het 

een activerings- of hulpvraag betreft en wat de mogelijkheden zijn tot sociale of 

economische participatie. De participatiewet is meer dwingend voor de inwoner, de WMO  

sanctioneert minder. Als de inwoner al een passende situatie heeft, zal die gehandhaafd 

blijven.. 

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”. 

Uitvoering van de privacywet maakt de uitvoering lastig. 

De veranderde werkwijze heeft gevolgen voor de beschikbare capaciteit, de toerusting en 

beschikbaarheid van Woerden Wijzer.  

De samenwerking met de regiogemeenten zal ook op andere wijze vormgegeven worden. 

Werkende weg worden de resultaten beoordeeld. 

Aan het einde van jaar wordt een voortgangsrapportage aan de raad en Participatieraad 

voorgelegd.  

 

Gevraagd wordt naar de eerste ervaringen van inwoners met de aangepaste werkwijze.  
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De inwoners moeten aan de veranderingen wennen waardoor het dikwijls nog wat stroef 

verloopt. Het activeren van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is complex. 

Het vraagt investeren, creativiteit en de afweging investering/inspanning en resultaat.  

Er is voldoende opvangmogelijkheid.  

 

Opgemerkt wordt dat er niet positief is gereageerd op de adviezen en aanbevelingen van de 

Participatieraad d.d. 4 mei 2021. Nu, korte tijd later blijkt dat de koers van de gemeente is 

gewijzigd. De Participatieraad is hier blij mee, maar onduidelijk zijn de overwegingen, het 

waarom en wanneer het omslagpunt bij de gemeente is gekomen om het karakter van het 

project te wijzigen. Ook de financiële consequenties en of dit past in de voorgenomen 

bezuinigingen zijn niet bekend.  

 

Er is al een politieke avond geweest op 9 september jl. waarin uitleg is gegeven.                                        

De Participatieraad geeft nog de suggestie mee de eerdere RIB m.b.t. Ferm Werk Light            

aan te passen. In het gesprek met de wethouder dat een delegatie van de Participatieraad  

binnenkort heeft wordt Ferm Werk Light ook geagendeerd. 

 

3. Vooruitzicht begroting 2022 

De financiële risico’s in de begroting zijn: 

• Overschrijding Hulp bij het Huishouden  

• Jeugd  

• Uitwerking impuls Jeugd/Wmo en nadere kaders Rijk hervormingsagenda kunnen 

leiden tot hoger benodigd budget voor impulsbudget/hervormingsagenda 

• Haalbaarheid bestuursopdracht FermWerk heeft betrekking op algemene kosten en het 

sociaal domein.  

Maatregelen Huishoudelijke Hulp zijn genomen maar die blijken onvoldoende te helpen om 

stijgende lijn naar beneden te krijgen. Het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp 

speelt hierin een rol. Het aantal uren per cliënt neemt af, het aantal neemt toe. De WMO 

staat een inkomenstoets niet toe. 

 

Impuls Jeugdmiddelen/Wmo  

Het College reserveert voor de hervormingsagenda Jeugd budget in de begroting. Het 

College heeft besloten een deel van jeugdmiddelen beschikbaar te stellen voor uitvoering 

van diverse maatregelen. In afwachting van nadere uitwerking van de hervormingsagenda 

door het Rijk wordt een eigen plan Jeugd opgesteld. Verhoudingen worden rechtgetrokken 

en individuele subsidies structureel gemaakt. Afhankelijk van nadere uitwerking kan het 

budget nog worden bijgesteld. Het leveren van maatwerk aan gezinnen is duur terwijl de 

kosten omlaag moeten. De richting die is ingeslagen moet worden versterkt door het anders 

organiseren van zaken en door van reactief naar proactief handelen.      

De verdeling van subsidies Algemene Voorzieningen is uitgesteld tot na 4 november. Er is 

een raadsbesluit nodig voor inzet extra jeugdmiddelen Rijk. Verdeling en toelichting volgen 

in een RIB naar de raad na 4 november en naar de Participatieraad. 

 

Stand van zaken project Radar Vertige 

Onderzoek door Radar Vertige gaat over de organisatievorm die het beste past bij de 

samenwerking tussen partijen om begeleiding dichtbij vorm te geven binnen 

WoerdenWijzer, samen met Kwadraad. Geadviseerd wordt op basis van de historische 

context én voorgenomen toekomstige ontwikkelingen.  

Het onderzoek(svoorstel) wordt in de volgende vergadering besproken.  
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Opgemerkt wordt dat het voorliggende veld momenteel rechtstreeks opdrachten van 

Kwadraad krijgt terwijl deze gang van zaken niet is gecommuniceerd met het veld. 

De werkwijzen van Woerden Wijzer en Kwadraad blijken nogal verschillend.  

 

Opgemerkt wordt dat het opvalt dat de gemeente een aantal fundamentele andere 

strategische keuze maakt. Dit kan wellicht in een breder kader worden gezien waarbij een 

position paper over de instituties inzicht zou kunnen geven.  

De beleidsadviseurs kunnen hierop niet ingaan. Dit is de verantwoordelijkheid van de 

degenen die de beslissingen hierover nemen.  

 

Voortgang corona herstel/actieplan 

Het plan is organisatie breed waarvan het sociaal domein onderdeel is. Het grootste deel van 

het geld gaat naar organisaties met name onderwijs. Er komen geen nieuwe projecten meer 

bij.   

 

4. Voortgang vanuit de kernteams 

Zorg. Op 4 oktober  is er aan een gezamenlijke bijeenkomst voor advies & participatieraden 

deelgenomen met gemeenten uit Utrecht West over de onderwerpen jeugd en beschermd 

wonen. De presentatie wordt gedeeld. 

  

Vanuit het kernteam is gesproken met Hart van Woerden. Hart van Woerden speelt een 

cruciale rol in het voorliggende veld. Door vertrek van directie en medewerkers is de 

personele bezetting van Hart van Woerden minimaal.  

Kernteamleden zijn nu uitgenodigd door een bestuurslid en de gemeente voor een gesprek 

vanwege de wijziging van de positie van Hart van Woerden. 

 

Het NIO (Netwerk Informele Organisaties) is opgeheven waardoor de 

vrijwilligersorganisaties geen platform meer hebben. 

Binnenkort vindt een gesprek plaats met een delegatie van het NIO en de gemeente over de 

noodzaak van een platform/adviesraad.  

 

Jeugd.  Het kernteam had voor het uitgestelde gesprek met de wethouder vragen voorbereid. 

Komt in december aan de orde.  

Het gesprek met de nieuwe contactambtenaar jeugd is geweest. Zij moet zich nog inwerken 

op het complexe dossier jeugd. 

Het kernteam spant zich in om het veld meer te betrekken en jongeren te laten  participeren.  
 

Werk en inkomen. 

Een overleg over Ferm Werk Light is bijgewoond.  

 

Een gesprek is geweest met de gemeente over de Nieuwe Wet Inburgering die op 1-1-2022 

van kracht wordt. Hiervan is een verslag gemaakt. 

De huidige communicatie is vooral gebaseerd op de wet- en regelgeving en niet 

toegeschreven op de statushouders. Voor elke statushouder wordt een cliëntregiemanager 

vanuit Ferm Werk aangewezen.  

Een Rib over dit onderwerp werd toegezegd en is de volgende dag ontvangen.  

 

Afgesproken wordt op de Rib te reageren en zorgen aan het college te uiten over de 

voortgang en over de kans van slagen van dit project.  
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Aan het verschenen Rapport Rekenkamer heeft Werk en Inkomen een bijdrage geleverd. 

Het rapport lijkt niet in overeenstemming met de Strategische Heroriëntatie.  

Wordt gevolgd 

 

5. Ingekomen stukken 

Vacature kernteams is aangepast en zal worden gepubliceerd.  

 

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

Het verslag wordt vastgesteld, 

 

7. Actielijst Participatielijst 

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

jaar een vergadering bij te wonen.  

 

8. Vergaderschema Participatieraad 2022 

 Het schema wordt vastgesteld.  

 

9. Rondvraag/mededelingen 

De penningmeester zegt dat er een eenmalige compensatie met terugwerkende kracht wordt 

uitbetaald aan de PR-leden vanwege indexering over meerdere jaren. Voortaan zal een 

jaarlijkse indexering plaatsvinden.  

 

De PR-vergadering van 15 december start om 19.30 uur.  

Na afloop om 21.30 uur wordt in een restaurant onder het genot van een hapje en een 

drankje afscheid genomen van de vertrokken PR-leden. De kernteamleden zijn hierbij ook 

welkom..  

 

Een kernteamlid Zorg zal vanwege privéomstandigheden de komende tijd minder tijd aan de 

Participatieraad kunnen besteden. 

 

10.   Sluiting 

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


