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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 21 april 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).   

 Suzanne van de Gein en Wietske Tideman, van de gemeente Woerden bij 

agendapunt 2. 

  

   

  1.  Opening en vaststellen van de agenda   

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.  

Vanwege afwezigheid door ziekte van de betrokken beleidsambtenaar wordt het agendapunt 

Ferm Werk Light doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 

2. Stand van zaken inkoop Wmo/Jeugd 

Aan de hand van een presentatie (bijgaand) wordt dit punt toegelicht door Wietske Tideman. 

De adviesraden van de gemeenten Woerden, Ronde Venen en Montfoort hebben 

gezamenlijk advies uitgebracht over het inkooptraject Jeugd & Wmo 2022 van de 

gemeenten Montfoort, Oudewater, Woerden & De Ronde Venen.  

Na wat vertraging zijn de inkoopstukken nu nagenoeg gereed voor publicatie. Deze zijn 

eerst aan de regiowethouders voorgelegd en worden hierna op 11 mei door het college van 

B&W behandeld.  

Door de gemeentes is gekozen voor de systematiek van inkoop ‘Open House” omdat het  

inwoners “vrij” laat in hun keuze voor een aanbieder die levert tegen vooraf vastgestelde 

tarieven en voorwaarden. Er is sprake van een groot aantal aanbieders. Lokale teams en 

casemanagers maken afspraken over de uitvoering met inwoners en houden de vinger aan de 

pols. De “Open House” inkoopmethode stuurt op resultaat aan de voorkant en wordt door de 

gemeente gemonitord.  

Output criteria zijn niet expliciet  benoemd. Bij toelating van zorgaanbieders worden eisen 

gesteld aan o.m. kwaliteit en resultaat. Achteraf vindt rapportage en verantwoording plaats.  

De Participatieraad is van mening dat dit vooraf zou moeten worden geborgd in het 

programma van eisen. Dit geeft gemeenten en/of de regio de mogelijkheid de regie te nemen 

en te sturen op kwaliteit, prijs en prestatie. 

Door de gemeente zijn protocollen en overeenkomsten opgesteld om problemen te 

voorkomen en zo nodig op te lossen. De gemeenschappelijk aanpak en ervaringen worden 

gedeeld en gebruikt voor sturing. 

 

 

 

Stand van zaken strategische heroriëntatie 
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Invoering Begeleiding Woerden Wijzer. Toelichting door Suzanne van de Gein 

De uitvoering van de maatschappelijke agenda loopt grotendeels volgens planning. De 

interne personele inzet knelt wel, mede als gevolg van de voortdurende lockdown. Met 

name de capaciteit van het team Werk en Inkomen staat onder druk.  

Ferm Wijzer Light loopt vertraging op vanwege een aantal onvoorziene knelpunten zoals 

privacywetgeving en het juridisch kader. De voortgang in de overname van dossiers van 

Ferm Werk door de gemeente wordt getemporiseerd door privacyrichtlijnen.  

 

De Participatieraad spreekt verontrusting uit onder meer over het volgen van de regels en 

richtlijnen rondom privacy in het traject van overname van dossiers van Ferm Werk door de 

gemeente. Businesscases kunnen hierin inzicht verschaffen.  

 

Casemanagement wordt inhoudelijk doorontwikkeld. Als eerste vindt plaats de intensivering  

van de samenwerking met Kwadraad voor de dienstverlening algemeen maatschappelijk 

werk door WoerdenWijzer. Kwadraad en de gemeente maken hiervoor een gezamenlijk 

projectopdracht. De organisatievorm is nog niet uitgekristalliseerd. Er wordt een realistische 

planning gevolgd en er wordt gedaan wat haalbaar is. In 2021 worden geen andere pilots 

opgepakt. 

De aanleiding van het verandertraject is de bestuurlijke wens vanuit coalitie en de overgang 

van loketfunctie naar casemanagement. Het levert de gemeente geld op en voor inwoners 

biedt het een divers zorg en dienstverleningsaanbod op één plek, maatwerk en een betere 

organisatie.  

De activiteiten van Woerden Wijzer en de “Open House” inkoopsystematiek hebben 

raakvlakken.  

 

De Participatieraad wordt van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden. 

 

Corona: herstelplan Sociaal Domein 

De inventarisatie van de gevolgen  en na-ijleffecten van Corona zijn op hoofdlijnen in beeld 

gebracht. Beoogd wordt een herstelplan/aanpak voor de langere  termijn effecten van 

corona. Het college heeft de  gemeenteraad  via een Coronarib geïnformeerd  en in kennis 

gesteld van de extra middelen (4e steunpakket) ook voor het sociale domein (€500.000). 

Toetsing van vraag en aanbod bij partners is gedaan en gezamenlijk is duidelijk gemaakt 

welk aanbod partners kunnen doen en wat noodzakelijk is. 

Met partners wordt gekeken waar kwetsbare groepen behoefte aan hebben. Hernieuwde 

afspraken met partners worden gemaakt over de verdeling en inzet van middelen.  

Organisaties die niet in beeld zijn kunnen zich melden als zij beroep willen doen op de 

regelingen. De regelingen en mogelijkheden worden ruim onder de aandacht gebracht en 

gecommuniceerd. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij lopende afspraken/initiatieven. 

Voorkomen moet worden dat het geld in organisaties blijft hangen. 

Het besluitvormingsvoorstel en met name de bestemming middelen is nog niet rond en volgt 

volgende week in het college. 

De rijksbijdrage is geoormerkt geld waarmee wel geschoven kan worden.  

Bij de provincie kan budget aangevraagd worden volgens regelingen op basis van extra 

gemaakte kosten.  

 

3. Jaarverslag 2020 

Afgesproken wordt het kopje Uitgebrachte reacties te wijzigen in Uitgebrachte adviezen en 

reacties. 

Het concept Jaarverslag 2020 wordt vastgesteld en gepubliceerd. 
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4. Actualiseren documenten  

 Visiedocument, Uitgangspunten en Speerpunten 

Afgesproken wordt dat de kernteams binnen twee weken de speerpunten 2021 naar de 

secretaris sturen. De maatschappelijke agenda kan hierbij als handvat dienen. 

Visiedocument en Uitgangspunten worden geactualiseerd en gecombineerd en in de 

eerstvolgende vergadering voorgelegd. 

 

5. Verslag van het voortgangsgesprek voorzitter en secretaris met de wethouder T de Weger 

 Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. 

  

6. Voortgang vanuit de kernteams 

Zorg. De voorzitter en een kernteamlid Zorg hebben met de betrokken beleidsambtenaar 

de voortgang van de Maatschappelijke Agenda Veranderopgave Wonen met zorg 

besproken.   

 

Uit een gesprek met buurtverbinders blijkt dat zij enthousiast en met hoge inzet hun werk 

doen  en vooral actief zijn op plekken waar al “iets was”. Door corona worden zij wat te 

veel in de uitvoering en bij individuele ondersteuning betrokken en bij de exploitatie van de 

buurthuizen.  

 

De gemeente krijgt steeds meer grip op de subsidieverstrekking. De betrokken organisaties 

worden meer gelieerd aan Woerden Wijzer. Er wordt “verplicht” en intensief met elkaar 

overlegd waarin Hart voor Woerden een belangrijke rol heeft.  

Door de ontwikkelingen wordt er meer samengewerkt tussen organisaties en ‘witte vlekken’ 

komen boven.  

 

Jeugd. De kerngroep is bij elkaar geweest en o.a. door de nieuwe leden met veel 

enthousiasme. Er wordt gewerkt aan het benoemen van de speerpunten.  

De projectbegeleider praktijkondersteuner huisarts (POH) is gestart met het verzamelen van 

data. In mei is hierover een vervolggesprek.  

Terugkoppeling door de gemeente van een aantal lopende zaken heeft nog niet 

plaatsgevonden, wellicht vanwege ziekte van een beleidsambtenaar. 

 

Werk en inkomen heeft een kort gesprek gehad met de betrokken ambtenaar over de 

overgang van de groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar Woerden 

Wijzer. De RIB hierover roept verontwaardiging op, o.a. vanwege vragen over de privacy en 

de bezuiniging die de overgang van cliënten van het pas gestarte Ferm Werk naar Woerden 

Wijzer. 

Werk en Inkomen komt met een reactie die betrekking heeft op de driehoek Ferm Werk 

 Light – Woerden Wijzer - Gemeente. 

 

7.  Ingekomen stukken en uitnodigingen 

Een van de leden heeft zich opgegeven voor de door de gemeente georganiseerde digitale 

bijeenkomsten over de Omgevingsvisie. Opgemerkt wordt dat het, zoals vaker het geval is, 

onduidelijk is wat er met de inspraakresultaten wordt gedaan.  

Dit geldt ook voor door de Participatieraad uitgebrachte adviezen. Er zijn geen garanties 

voor het overnemen hiervan. Belangrijk is dat de boodschap overkomt. 

 

De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.  

 

7. Verslag van de vergadering d.d. 18 maart 2021 
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 Het verslag wordt vastgesteld. 

 

8. Actielijst Participatieraad 

Organiseren van miniconferentie voor de leden van de gemeenteraad  en beleidsambtenaren 

van de gemeente Woerden. Vanwege onder meer de coronamaatregelen  verschillende 

organisatievormen en inhoud afwegen. 

 

9. Rondvraag en sluiting 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  

   

10. Sluiting 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 


