Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 21 september 2017
Aanwezig:

Gast:

Rob Kotvis (voorzitter), Ton Eijkenaar (secretaris), Ineke Alsem, (penningmeester),
Wim Agterof, Arjen Beekman, Anne Berkheij, Andrée van Emst, Cok
Hoogerbrugge, Corrie Middelkoop-Wielink, Ria Zock-van Eck, (ambtelijk
ondersteuner, samensteller verslag)
Henk Oskam, dorpsconsulent van Zegveld Zorgt.

1. Opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder Arjen
Beekman. Arjen is vandaag voor het eerst aanwezig als lid van het kernteam Jeugd. Hij
vertelt kort iets over zijn privé- en werksituatie.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Presentatie over Zegveld Zorgt door Henk Oskam, dorpsconsulent
Henk vertelt kort iets over zichzelf en over de pilot Zegveld Zorgt, een pilot van twee jaar
tot 1 mei 2018. Hierna wordt besloten of Zegveld Zorgt wordt voortgezet of niet.
Aan de hand van een presentatie vertelt Henk over de vorm en inhoud van Zegveld Zorgt.
Zegveld Zorgt is een coöperatie met 280 leden die hiervoor € 20,= per jaar betalen.
Succesfactoren van Zegveld Zorgt zijn een niet te grote geografisch bepaalde gemeenschap
een consulent die de juiste man op de juiste plaats is, de verbindingen die gelegd worden en
een goede samenwerking, met name met de huisarts.
De presentatie is bij het verslag gevoegd. Een filmpje over Zegveld Zorgt is op YouTube te
vinden.
3. Voortgang vanuit de Kernteams
Jeugd. Op 28 september is de conferentie Jong in Woerden. Doel van de bijeenkomst is om
het contact en de samenwerking tussen mensen van diverse organisaties die voor de jeugd in
Woerden werken verder te versterken. Er worden workshops georganiseerd over een aantal
specifieke thema’s. Twee Pr-leden zullen de conferentie bijwonen.
Het JOW-traject (Jongeren Onderwijs Werkt) is nog niet verder gekomen dan in
inventariseren. De gemeente heeft de PR gevraagd om het project samen weer op te pakken.
Voorgesteld wordt dat Woerden, Oudewater en Montfoort samen een plan maken om JOW
voort te zetten en beter te integreren in het sociaal domein. De PRW zal de gemeente laten
weten hierover een afspraak te willen maken.
.
Vacature kernteam Jeugd
De vacature die ontstaat vanwege het vertrek van Anne Berkheij kernteam Jeugd zal
middels een reguliere sollicitatieprocedure op de gemeente pagina bekend gemaakt worden.
De opgestelde tekst wordt nog aangepast. Bij gebleken geschiktheid gaat de voorkeur uit
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naar een jonger persoon. Er hebben zich al 2 kandidaten gemeld. Een derde kandidaat is
inmiddels via Anne zelf aangedragen.
Zorg. Het contact tussen de vrijwilligersorganisaties, het NIO en Welzijn Woerden verloopt
steeds beter. De inzet van vrijwilligers in professionele organisaties wordt vermeerderd,
professionele hulp wordt verminderd. Hierin zal de balans gevonden moeten worden.
De functie van ambassadeur vrijwilligerswerk wordt na het aflopen van de pilot voortgezet.
De functie-inhoud zal iets veranderen. De ambassadeur gaat zich ook bezighouden met de
inzet van vrijwilligers in professionele organisaties.
Vanwege het opstellen van de begroting 2018 wordt door de gemeente aan de
vrijwilligersorganisaties gevraagd op korte termijn financiële gegevens in te leveren. Dit
veroorzaakt druk op de vrijwilligersorganisaties.
Binnenkort wordt een bezoek gebracht aan Klein Houtdijk, Woonzorg voor ouderen in het
Groene Hart.
Via de gemeente is het definitieve regioplan ontvangen dat dient als beleidskader voor
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Het is een visiedocument waarbij verdere
invulling lokaal vorm zal worden gegeven. Bij de afgelopen raadsinformatiebijeenkomst
over Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang waren geen raadsleden en
beleidsmedewerkers uit Woerden/Oudewater aanwezig. Daarom is besloten om de
bijeenkomst intern in het voorjaar nogmaals te organiseren. Aan de Participatieraad wordt
gevraagd formeel advies te geven op dit regioplan. De planning is krap omdat het plan in
december in de gemeenteraad komt.
Afgesproken wordt de gemeente te vragen duidelijkheid te verschaffen over de rol van de
ambtenaar die de adviesaanvraag stuurde. In eerdere contacten werd verteld dat zij tijdelijk
in dienst van de gemeente was en dat de vacature spoedig zou worden ingevuld. De
Participatieraad stelt het op prijs met een beleidsambtenaar van de gemeente te overleggen
waar continuïteit is gewaarborgd op dit dossier.
Ook zal gemeld worden dat de Participatieraad zich afvraagt wat een advies voor zin heeft
nu alle gemeenten uit de regio zich achter dit plan dienen te scharen. Het is niet haalbaar om
eerst een overleg met alle PR-en van de betrokken gemeenten te organiseren.
Dit regioplan zal nog uitgewerkt worden tot een plan voor de gemeente. Het lijkt verstandig
daarop te wachten met het geven van een formeel advies.
Hoe de Participatieraad denkt over dit onderwerp is eerder weergegeven in een gesprek en in
een reactie van de Participatieraad aan de gemeente. De genoemde punten zouden als
leidraad kunnen dienen in de verdere uitwerking voor Woerden.
Werk en inkomen
De aandacht wordt gericht op de inclusieve samenleving en bedrijven. Er zal contact gelegd
worden met werkgevers over maatschappelijk ondernemen, de condities en voorwaarden
voor plaatsing van de medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Gezien de ontwikkelingen bij Ferm Werk wordt hieraan tijdelijk geen prioriteit gegeven.
Uit een gesprek met Welzijn Woerden bleek dat zij een sterk netwerk en veel contacten
hebben en dat de samenwerking met en tussen de vrijwilligersorganisaties goed verloopt.
Welzijn Woerden heeft tachtig casussen maar heeft onvoldoende capaciteit om deze op te
pakken.
Binnenkort is er een gesprek met de gemeente over re-integratie van statushouders.
Hierover is in juli een Raadsinformatiebrief gemaakt door de gemeente.
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4. Terugkoppeling evaluatie Sociaal Domein.
Er zijn twee evaluatiebijeenkomsten geweest waaraan de vertegenwoordiger van de
Participatieraad heeft deelgenomen. De vertegenwoordiger overweegt op basis van het
proces zich terug te trekken uit de commissie.
De Participatieraad begrijpt zijn dilemma en adviseert hem bij twijfel zich terug te trekken.
Het oordeel van de Participatieraad over de evaluatie wordt pas gevormd als het
eindresultaat van het onderzoek bekend is.
5. Bericht van de Koepel over contributieverhoging
Van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein is een bericht van contributieverhoging met
ingang van 2018 ontvangen. Afgesproken wordt om dit verzoek met een positief advies aan
de gemeente voor te leggen.
Afgesproken wordt het gebruik van de Koepel te agenderen.
6. Voorbereiding bijeenkomst met gemeenteraadsleden op 27 september 2017
Het programma wordt kort doorgenomen.
7. Ingekomen stukken en uitnodigingen aan de hand van het actueeloverzicht
RIB wachtlijsten Jeugd GGZ. De PRW heeft ter kennisname een raadsinformatiebrief van de
gemeente ontvangen over de wachtlijsten J-GGZ Woerden. Uit eerdere gesprekken met de
gemeente bleek dat bij Woerdenwijzer de wachtlijstproblematiek niet herkend werd.
Woerdenwijzer ontvangt weinig ondersteuningsaanvragen voor vormen van J-GGZ. In de
meeste gevallen vindt verwijzingen naar J-GGZ door een (huis-)arts plaats.
Er zijn verschillende oorzaken die de wachtlijstproblematiek veroorzaken. Bezuinigingen,
het te laat aanbieden van de juiste zorg en ondersteuning, onvoldoende actief zijn in het
voorveld en capaciteitsproblematiek vanwege de dure opleiding tot GGZ psycholoog.
De gemeente vraagt nu om een overleg hierover.
Afgesproken de beleidsambtenaar te laten weten dat de PRW op het verzoek wil ingaan.
Na het gesprek zal gekeken worden of er behoefte is aan het geven van een ongevraagd
advies.
De lijst met stukken wordt verder doorgenomen en voor kennisgeving aangenomen.
8. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 15 juni 2017
Opgemerkt wordt dat de kernteamleden Werk en Inkomen problemen hebben met het lezen
van de vergaderverslagen. Zij missen de context.
Afgesproken wordt deze opmerking te bespreken.
Het verslag wordt vastgesteld.
9. Actielijst Participatieraad
De lijst wordt doorgenomen en aangepast.
10. Rondvraag
Opgemerkt wordt dat uit onderzoek gebleken is dat de participatiesamenleving vooral voor
hoger opgeleiden is.
Afgesproken wordt dit mee te nemen bij het rapport over de evaluatie van het Sociaal
Domein.
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Onder dankzegging voor zijn inbreng en inzet voor de Participatieraad wordt afscheid
genomen van Anne Berkheij, kerngroep Jeugd. De voorzitter wenst hem succes in zijn
verdere carrière.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun
aanwezigheid
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