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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 9 mei 2019 

Aanwezig:   Rob Kotvis (voorzitter), Ton Eijkenaar (secretaris), Ineke Alsem, (penningmeester), 

Wim Agterof, Arjen Beekman, Andrée van Emst, Cok Hoogerbrugge, Corrie 

Middelkoop-Wielink, Ria Zock-van Eck, (ambtelijk ondersteuner, samensteller 

verslag). 

Gasten:          Gemeente Woerden, Mieke de Croon en Suzanne v.d. Gein, bij agendapunten 1 en 2 

Cliëntondersteuner Kwadraad, Mariet van der Kloes-Nijland, een cliënt en Karin 

Sleurink en Tim Wolters van de gemeente bij agendapunt 3. 

 Foppe ten Hoor, kandidaat PR-lid kerngroep Werk en Inkomen 

 

1. Openingen vaststellen van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom, in het bijzonder aan de 

gasten die aanwezig zijn.  

De agenda wordt akkoord bevonden.  

 

2. Voortgang Maatschappelijke Agenda 2019 – 2022 

           Herijking subsidieafspraken voorliggende voorzieningen sociaal domein 

           Toelichting op het proces door de projectleider, Mieke de Croon en Suzanne v.d. Gein 

Aan de hand van een uitgereikt schema (bijgaand) wordt uitgelegd wat, hoe en wanneer de 

herijking van de subsidie-afspraken plaatsvindt en het verwachte resultaat.   

In april is met het traject gestart. Voor de zomer zal er met de maatschappelijke partners een 

programma van eisen worden opgesteld waaraan de subsidieaanvragen 2020 en de inkoop 

worden getoetst. Aan de hand van de opgedane ervaringen vindt voor 2021 zo nodig 

aanpassing plaats en worden de afspraken bestendigd.  

De voorlopige toekenning van subsidies aan de ongeveer 50 grote en kleine partners o.a. alle 

NIO-leden vindt plaats op basis van inhoud, projecten of programma’s en wordt mogelijk 

via tenders verstrekt. In 2018 is structureel € 2.350.000,- verleend (afgerond naar boven).  

Het volgend jaar vindt de definitieve afrekening plaats en kunnen meerjaren afspraken 

worden gemaakt.  

De gemeente gaat een verbindende rol spelen tussen partijen. Overlappen worden eruit 

gehaald, samenwerking wordt gestimuleerd. Beleidsadviseurs worden getraind in het voeren 

van gesprekken met organisaties en zijn betrokken bij de implementatie en uitvoering van 

beleid.  

Organisaties die geen subsidie krijgen worden nu nog niet meegenomen in het traject. 

Nieuwe geïnteresseerden kunnen via de website subsidie aanvragen. Er wordt niet 

bezuinigd. 

 

3. Presentatie Kwadraad Onafhankelijke Cliëntondersteuning  

In aanwezigheid van Cliëntondersteuner Kwadraad, Mariet van der Kloes-Nijland, een cliënt 

en Karin Sleurink en Tim Wolters van de gemeente. 
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Na een korte voorstelronde wordt het intensieve traject dat vooraf is gegaan aan het 

organiseren van de Onafhankelijke Clientondersteuning gememoreerd. De Participatieraad is 

blij met de huidige werkwijze en dat burgers nu op professionele wijze ondersteund kunnen 

worden. Het gaat dikwijls om kwetsbare mensen die regie missen over het eigen leven en de 

hulpverlening ervaren als een oerwoud en waarbij vertrouwen vaak ontbreekt.  

De aanwezige cliënt vertelt uit eigen ervaring over zijn situatie en hoe hij uiteindelijk 

geholpen wordt door onafhankelijke clientondersteuning. Het wordt zeer gewaardeerd dat hij 

bereid is zijn ervaringen te vertellen zodat de Participatieraad hiervan kan leren.  

Uitgangspunten van Kwadraad zijn maatwerk, onafhankelijkheid en vertrouwen. De 

gemeente spreekt met Kwadraad kaders af. De financiering is gericht op de noodzakelijke  

trajecten.  

Het jaarverslag van de onafhankelijke cliëntondersteuning wordt besproken. Daaruit blijkt 

dat de onafhankelijke cliëntondersteuning functioneert en dat zich vele kandidaten hebben 

aangemeld. Sommige leden waren er verbaasd over dat het werk van de Sociaal Raadslieden 

niet vermeld werd en niet onder de Onafhankelijke Cliëntondersteuning blijkt de vallen. 

De Sociaal Raadslieden hebben een apart jaarverslag. 

Burgers moeten weten waar ze terecht kunnen voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Om 

dit onder de aandacht te brengen wordt een promotieplan ontwikkeld waarvoor een extra 

financieringsaanvraag door het rijk is gehonoreerd.  

 

4. Voortgang vanuit Kernteams:       

Zorg       

Het verslag van de afgelegde bezoeken dagbesteding gemeente Woerden is n.a.v. reacties op 

de eerdere versie enigszins gewijzigd op het gebied van aansluiting op de levenswijzen en 

het beschikbare aanbod. 

De aangepaste notitie wordt naar het college van B&W en de Raad gestuurd met de 

mededeling dat de PR hierover graag in gesprek wil gaan.   

 

Met de gemeente is gesproken over beschermd wonen. De gemeente onderkent de problemen 

maar blijkt beperkt in oplossingsmogelijkheden o.a. door landelijke regelgeving. 

 

Op verzoek van wethouder De Weger is gesproken met Adviesbureau Raedelijn over 

Ouderen langer thuis. Het rapport wordt afgewacht. 

Vanwege de problematiek rondom de (doorstroming) (ouderen)huisvesting wordt 

afgesproken de wethouder uit te nodigen om over de woonvisie te spreken. 

Een notitie hierover wordt rondgestuurd.  

 

Jeugd         

Er is gesproken met een voormalig PR- kernteamlid Jeugd en deskundige op het gebied van 

jeugd.  

 

Binnenkort wordt meegelopen met buurtwerk en op hangplekken binnen de gemeente. 

 

De voortgang praktijkondersteuner jeugd bij huisartsen blijkt nog niet geheel gerealiseerd.  

 

De wachtlijst jeugd ggz wordt besproken met een beleidsambtenaar.  

 

Afgesproken wordt voor de volgende vergadering een praktijksituatie jeugd te agenderen. 
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Werk en inkomen 

Uit onderzoek blijkt dat 50% van degenen die gebruik maken van minimaregelingen geen 

gebruik maken van de bijstand. Onderzoek wordt vervolgd. 

 

Onderzoek wordt gedaan naar groepen in de schuldhulpverlening o.a. zzp-ers.   

 

De opgestelde brief over de wijziging beslagvrije voet wordt naar de wethouder gestuurd.  

 

Een kernteamlid heeft een vervolggesprek met de beleidsambtenaar over hiaten in financiële 

ondersteuning   

 

5. Ingekomen stukken. 

Verzoek van de gemeente om bij te praten over “Iedereen doet mee.” 

Afgesproken wordt te laten weten dat er op korte termijn geen gelegenheid is om tijdens de 

vergadering bij te praten. De leden van het kernteam Werk en Inkomen blijven betrokken. 

Cultuur en sport zijn geen primaire aandachtspunt voor de PR.   

 

6. Vaststelling verslag vergadering d.d. 10 april 2019  

Blz. 1. Andrée van Emst was aanwezig op 10 april 2019.  

Blz. 2. UBV wijzigen in UWV. 

Het verslag wordt met inachtneming van de wijzigingen vastgesteld.   

 

7. Actielijst Participatieraad stand van zaken    

De actielijst wordt doorgenomen en aangepast.        

 

8. Rondvraag 

Een kernteamlid Werk en inkomen is door de commissie Diaconie Raad van Kerken 

uitgenodigd voor een gesprek o.a. over de door de PR uitgebrachte adviezen. 

 

De voorzitter verwacht volgende week bericht over de aan de wethouder voorgestelde 

nieuwe PR-leden. 

 

8. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid. 

 

 

 

 


