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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 12 oktober 2017 

 

Aanwezig:   Rob Kotvis (voorzitter), Ton Eijkenaar (secretaris),Wim Agterof, Arjen Beekman, 

Andrée van Emst, Cok Hoogerbrugge, Corrie Middelkoop-Wielink, Ria Zock-van 

Eck, (ambtelijk ondersteuner, samensteller verslag) 

Afwezig:  Ineke Alsem, (penningmeester) 

Gemeente  Suzanne van der Gein  

 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering. Hij heet de aanwezigen welkom.  

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Evaluatie sociaal domein: de Staat van Woerden. 

In het kader van de evaluatie sociaal domein in opdracht van de gemeenteraad is er o.a. een 

Staat van Woerden gemaakt. Met dit document wordt een overzicht gegeven van hoe het 

met Woerden gaat en waar de focus gelegd zou moeten worden. Inclusie is de basis. Voor 

deze eerste versie van de Staat van Woerden is gebruik gemaakt van alle beschikbare 

onderzoeksgegevens in het sociaal domein. Meerjarengegevens, gegevens op wijkniveau en 

vergelijking met andere gemeenten ontbreken. De inbreng van de zorgaanbieders en 

huisartsen ontbreekt nog in de rapportage.  

Deze werkwijze zal geïntroduceerd worden binnen de andere domeinen van de gemeente, 

zodat er een compleet en integraal beeld van heel Woerden ontstaat over alle domeinen 

(ruimtelijk, economisch, sociaal). Het is een dynamisch groeidocument. Er komt jaarlijks 

een geactualiseerde versie van De Staat van Woerden uit.  

 

Op basis van de belangrijkste punten uit de Staat van Woerden zijn concept 

maatschappelijke opgaven ontwikkeld die verder uitgewerkt worden. Zowel financieel als 

inhoudelijk zullen er keuzes gemaakt worden in de manier waarop het beleid binnen het 

sociaal domein wordt vormgegeven.  Verschillende thema’s worden uitgewerkt in 

‘doelenbomen’ waarbij de relatie is aangegeven tussen de opgaveneffectenresultaten en 

inspanningen. De raad zal de maatschappelijke opgaven en de uitwerking daarvan 

vaststellen. Het college zal invulling geven aan de manier waarop dat gebeurt. De 

maatschappelijke agenda wordt gemaakt en voor het eerst verwerkt in de begroting 2019 na 

de verkiezingen en de vorming van de nieuwe coalitie.   

 

Er wordt een financieel tekort voorzien in het Sociaal Domein. Er zijn 3 scenario’s 

ontwikkeld die moeten leiden tot  een sluitende begroting 2018 en waarin de mogelijkheden 

in beeld zijn gebracht de tekorten op te lossen. Het college heeft de raad geadviseerd voor 

scenario 2 te kiezen. Hierin wordt uitgegaan van voortzetting van het ingezette beleid met 

een beperkte inzet van algemene reserves. Op 2 november zal de gemeenteraad de scenario's 

bespreken.  
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De Staat van Woerden wordt gedeeld met maatschappelijke partners en inwoners 

Dat zal gebeuren door ‘opgavegestuurd’ te gaan werken. Rondom elke opgave wordt een 

‘opgaveteam’ geformeerd waaraan interne en externe partijen deelnemen.  

De Participatieraad wordt gevraagd vanaf het begin van dit proces betrokken te zijn. 

 

De Participatieraad is van mening dat om de geschetste manier van werken daadwerkelijk 

vorm te geven het van belang is dat de gemeente bereid is verantwoordelijkheden te delen.  

De gemeente trekt vooral conclusies over de evaluatie Sociaal Domein uit onderzoek dat 

“boven het maaiveld” plaatsvond.  Dat wat boven het “maaiveld” uitkomt wordt gezien en 

gemeten en daar wordt beleid op gemaakt, maar wat gebeurt er met dat wat verborgen is en 

juist aandacht verdient. Niet duidelijk wordt wat de inwoner er beter van wordt. 

 

  Afgesproken wordt dat de PRW de meest actuele stukken inzake de evaluatie van het  

 Sociaal Domein zo spoedig mogelijke ontvangt. 

Op 26 oktober wordt in een extra PR-vergadering de stukken besproken. Daarna worden de 

bevindingen van de PRW inzake de evaluatie naar de gemeente gestuurd zodat deze 

meegenomen  kunnen worden in het vervolgtraject o.a. de commissievergadering van 13 

november over evaluatie sociaal domein.  

 

De presentatie over de Staat van Woerden is als bijlage bij het verslag gevoegd. 

 

3. Wijze van vergaderen 

Om meer diepgang te creëren in de vergaderingen wordt afgesproken te focussen op de 

onderwerpen die betrekking hebben op de speerpunten van de Participatieraad en het 

rapporteren vanuit de kernteams te beperken tot dat wat niet in verslagen staat en vragen 

hierover te beantwoorden.  

Adviezen worden altijd geagendeerd. 

 

4. Voortgang vanuit de kernteams 

Zorg. Met de gemeente is gesproken over het plan van aanpak wachtlijsten jeugdzorg. Na de 

signalen van het Ouderplatform realiseerde de gemeente zich dat er nader onderzoek nodig 

was naar de wachtlijsten. De gemeente zelf kreeg die signalen niet. De gemeente 

inventariseert nu de stand van zaken, de aard en mate van wachtlijsten, en zoekt naar 

oplossingen.  

 

De lancering van de website van Woerden Wijzer is bezocht. Het is een groeimodel en er 

wordt gevraagd om commentaar op de website te geven (functionaliteit en content).  De 

leden zullen de website bekijken en de bevindingen worden voor de volgende vergadering 

geagendeerd.  

 

Binnenkort worden zorgboerderijen bezocht.  

 

 Jeugd 

Het nieuwe lid van de kerngroep heeft een afspraak met de beleidsmedewerkers Jeugd van 

de gemeente.  

Voor de huidige vacature jeugd zijn 4 kandidaten uitgenodigd voor een gesprek.  

 

Werk en inkomen.  

Er is positief gesprek geweest met een werkgever die zich bezighoudt met buitenreclame. 

Dit bedrijf werkt inclusief. 
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Ook is een gesprek geweest over statushouders met de projectleider opvang vluchtelingen 

van de gemeente Woerden. De gemeente neemt hierin steeds meer zelf de regie. 

 

5. Nabeschouwing van de bijeenkomst met de gemeenteraadsleden 

Tijdens de bijeenkomst op 27 september 2017  is op een open wijze informatie uitgewisseld 

en gediscussieerd. De avond is als nuttig ervaren. De brief die in mei naar de raadsleden is 

gestuurd met aandachtspunten voor de verkiezingsprogramma’s is besproken en nogmaals 

gestuurd.  

 

6. Ingekomen stukken 

Een onderzoeksbureau, dat voor een projectontwikkelaar werkt, heeft de PRW benaderd 

over plannen over inclusief bouwen aan de Jan Steenstraat. Zij willen in beeld brengen 

welke groepen moeite hebben met het vinden van een (geschikte) woonruimte en benaderen 

hiervoor organisaties die dichtbij de doelgroepen staan waaronder de PRW. 

Er zal door de secretaris kort antwoord gegeven worden op de gedetailleerde vragen die 

gesteld worden.  

 

7. Vaststellen van het verslag van de vergadering d.d. 21 september 2017 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

8. Actielijst Participatieraad  

De lijst wordt doorgenomen en aangepast. 

 

9. Rondvraag 

De gemeente heeft het verzoek om de contributieverhoging van de Koepel WMO-raden 

gehonoreerd. Hiervoor is ruimte in het werkbudget van de PR  

 

Sommige PR-leden waarderen de Dorpbox-zending met vergaderdocumenten zeer.   

De secretaris zegt toe deze wijze van beschikbaar stellen van de vergaderstukken in digitale  

vorm verder te operationaliseren. 

  

Afgesproken wordt aan de hand van een voorstel in de volgende vergadering de 

vergaderdata 2018 te agenderen. 

 

10. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun 

aanwezigheid  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


