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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 20 mei 2021   via 

ZOOM        

  

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

Wim Agterof, Arjen Beekman, Jaap Burggraaf, Irja de Heij, Foppe ten Hoor, Corrie 

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

samensteller verslag).    

  Crystal Ziel bij agendapunten 1 en 2, Suzanne van de Gein en Wietske Tideman, van 

de gemeente Woerden bij agendapunt 1 t.m.3.  

   

     

1. Opening en vaststellen van de agenda    

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.   

  

2. Toelichting op Ferm Wijzer Light.   

  Aan de hand van een presentatie wordt dit onderwerp door Crystal Ziel toegelicht.  

Doelstelling van Ferm Wijzer Light is sociale activering en maatschappelijke participatie 

van de burger dichter bij de burger te brengen. Ferm Werk en Ferm Wijzer Light vullen 

elkaar hierbij aan. Er is beter zicht op wat burgers nodig hebben en niemand wordt 

uitgesloten.   

In maart 2021 kwamen 226 inwoners van de categorieën C en D in aanmerking om over te 

gaan van Ferm Werk naar Woerden Wijzer. Dat was een momentopname. Waarschijnlijk zit 

het aantal nu ongeveer op 250 inwoners. Hiervan was ongeveer 40% al bekend bij 

WoerdenWijzer  

  

Opgemerkt wordt dat over de werkwijze, projecten, bezuinigingen enz. van Ferm Wijzer 

veel is overlegd met betrokken partijen. Nu ligt er een heel andere werkwijze voor.  

Gevraagd wordt naar een analyse/evaluatie waaruit blijkt waar Ferm Wijzer kansen heeft 

laten liggen en inzicht in waarom inwoners over moeten naar een ander loket.   

De Gemeenteraad heeft Ferm Wijzer Light criteria opgelegd voor de uitvoering. Criteria 

voor de overdracht lijken minstens zo noodzakelijk.  

  

De oorsprong van Ferm Wijzer Light komt voort uit de Strategische Heroriëntatie. De keuze 

hiervoor is niet alleen financieel gedreven, maar uitgangspunt is verbetering voor de 

inwoner. De uitvoering vindt dichter bij de burger plaats. Woerden Wijzer heeft een goed 

(netwerk) aanbod en werkt integraal. Woerden Wijzer heeft een andere focus en andere 

(maatschappelijke) deskundigheid dan Ferm Werk. Ferm Werk en Woerden Wijzer vullen 

elkaar zo nodig aan.    

  

De betrokken inwoners zijn nog niet op de hoogte van de verandering.  
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Communicatie naar inwoners wordt afgestemd op de behoefte daaraan.   

Inwoners krijgen een bewijs dat de privacy gewaarborgd is.  

  

De Participatieraad vraagt om informatie over de wijze waarop de privacy is geregeld. De 

gemeente zelf is als werkgever niet rechtstreeks betrokken bij arbeidsparticipatie, wel bij het 

inclusieve werkgeverschap.   

Corona heeft invloed op de maatschappelijk activering van inwoners. Dit hoeft niet altijd 

negatief te zijn. Kansen en alternatieven worden benut   

  

De betrokken beleidsambtenaar maakt voor de volgende PR-vergadering een afspraak met 

de leden van het kernteam W&I over de herpositionering Ferm Werk.    

  

De strategische keuze voor Ferm Werk Light wordt met de wethouders besproken.  

  

3.  Monitor sociaal domein   

Aan de hand van een presentatie wordt de monitor door Suzanne van de Gein toegelicht.  De 

monitor is gemaakt om ontwikkelingen te volgen en duiding te geven. De monitor wordt 

nog uitgebreid. Het geeft informatie voor raad, college, maar ook informatie om vanuit 

beleid en uitvoering te kunnen sturen.   

In juni wordt een Rib naar de gemeenteraad gestuurd over de voortgang Strategische 

Heroriëntatie waarna een informatieavond volgt om de cijfers te duiden.  De 

Participatieraad ontvangt de monitor ook in juni.   

  

Afgesproken wordt dat de stand van zaken van het Rekenkameronderzoek naar 

armoedebeleid wordt gecheckt en aan de Participatieraad wordt doorgegeven.   

  

Coronaherstelplan/activiteitenplan.  

Het college heeft besloten om nog voor zomer te komen met ‘coronaherstelplan’ op 

hoofdlijnen. Daarin komen een analyse van de problematiek, na-ijleffecten en de 

voorgestelde aanpak en het benodigd budget. Het budget vanuit Rijk wordt via de algemene 

reserve beschikbaar gehouden.  

Als het College een besluit heeft genomen over het plan zal dit naar de inwoners worden 

gecommuniceerd.     

Voor het sociaal domein wordt de Participatieraad en andere partners betrokken bij verdere 

uitwerking.   

  

Opgemerkt wordt dat er minder gemeentelijke inkomsten zijn dan verwacht.  Hoe 

zal worden voorkomen dat het “coronabudget verdwijnt” is nog niet bekend.  

  

Nabespreking van het overleg met de gemeente  

Het besluit over de herpositionering van Ferm Werk is genomen in kader van de 

Strategische Heroriëntatie. Inhoudelijk zijn er mogelijk verbeteringen maar er is geen 

onderbouwing en geen evaluatie.   

De Participatieraad wil haar gelijk niet halen maar serieus genomen worden, zich laten 

overtuigen en begrijpen waarom keuzes zijn gemaakt en wil de uitvoering kritisch volgen.   

  

Afgesproken wordt het advies over Ferm Wijzer Light met daarin de door de  
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Participatieraad gemaakte kanttekeningen in het overleg met wethouder Becht te bespreken. 

Daarnaast komt er een gesprek van het kernteam Werk en Inkomen met de directie van het 

sociaal domein en Ferm Werk.   

De miniconferentie met de raadsleden is een moment om van gedachten te wisselen over 

onderwerpen waar de Participatieraad bij betrokken is en/of advies over heeft uitgebracht.   

  

Afgesproken wordt voor het gesprek met de wethouder vragen te formuleren en naar het 

secretariaat Participatieraad te sturen.   

  

4. Visiedocument en speerpunten Participatieraad  

In het concept worden nog wat kleine aanpassingen verwerkt.  

Met inachtneming hiervan wordt het visiedocument akkoord bevonden.   

De bij het document horende speerpunten per kernteam worden z.s.m. maar het secretariaat 

gestuurd.   

  

5. Voortgang vanuit de Kernteams   

De kernteams signaleren uitval en reshuffle van ambtenaren wat de continuïteit niet ten 

goede komt.   

  

Kernteam Jeugd heeft overlegd met betrokken beleidsambtenaren. In het overleg bleek dat 

bij het opstellen van beleidsregels, integraliteit meer onderdeel van het proces wordt.  

Onderwijsarrangementen worden uitgewerkt en voor de transformatie van Jeugd wordt een 

overdacht document opgesteld.  

Jongerenparticipatie is in Woerden nauwelijks uitgewerkt.   

  Er worden afspraken gemaakt met de nieuwe beleidsambtenaren.  

  

Zorg. Vanwege het subsidiebeleid zijn er meerdere gesprekken geweest tussen gemeente en 

het voorliggende veld. Afwachten wat het resultaat is van het gewijzigde subsidiebeleid. 

Sociaal werken in de wijk blijft een aandachtspunt.   

  

De verstrekking van de standaard Wmo hulpmiddelen lijkt goed te gaan. Bijzondere 

aanvragen verlopen moeizamer.   

Overwogen wordt om de gemeente te laten weten dat de Participatieraad tevreden is met de 

standaard verstrekkingen Wmo hulpmiddelen en aandacht te vragen voor het inkoopproces.   

  

Werk en Inkomen.   

Ferm Werk vraagt continue aandacht.   

  

Toename van armoede onder kinderen wordt gesignaleerd. De versnippering van regelingen 

maakt het lastig voor (alleen gaande) ouders met kinderen om gebruik te maken van de 

verschillende regelingen.    

  

Vanaf januari is de nieuwe inburgeringswet van kracht. Onduidelijk is hoe de betrokken 

organisaties hiermee moeten omgaan.  

  

6. Ingekomen stukken en uitnodigingen Geen bijzonderheden.   

  

7. Verslag van de vergadering d.d. 21 april 2021  
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Pag 3, punt 6: Ferm Wijzer moet zijn Ferm Wijzer Light.  

  

Het verslag wordt vastgesteld.  

  

8. Actielijst Participatieraad  

Afgesproken wordt een digitale bijeenkomst te organiseren met leden van de gemeenteraad.  

Tijdens de bijeenkomst zullen het Jaarverslag, het Visiedocument en een speerpunt per  

kernteam worden besproken en een aantal onderwerpen waar de Participatieraad bij 

betrokken is en/of advies over heeft uitgebracht.  

De beschikbare data zijn 22 en 23 juni. Een datumprikker wordt hiervoor rondgestuurd.   

  

9. Rondvraag en sluiting  

De door een lid van de Participatieraad bijgewoonde bijeenkomst over de Omgevingsvisie is 

om verschillende redenen niet als zinvol voor de Participatieraad ervaren.   

De voorzitter laat de contactambtenaar van de gemeente weten dat de Participatieraad verder 

afziet van deelname.   

  

Van de door het Inkoopbureau georganiseerde Dialoogtafel over 18plus/18min is nog geen 

terugkoppeling ontvangen. Er zijn geen concrete resultaten of afspraken gemaakt. De 

voorzitter neemt hierover contact op met de betreffende beleidsambtenaar.  

     

10. Sluiting  

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

  

  

  


