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Reactie Participatieraad op aanpak Corona  Gemeente Woerden  

 

Ingevolge een amendement van het CDA (november 2020) gaat de gemeente Woerden de sociale, de 

maatschappelijke en economische gevolgen van Corona aanpakken.                                                 

Samengevat:  

- Mensen die werkloos worden moeten snel weer aan een baan worden geholpen samen met 

FermWerk, UWV, onderwijs en ondernemers;  

- De horeca, ondernemers etc. gaan maatregelen bespreken om het verminderd binnenstad 
bezoek tegen te gaan, en 

- Met (maatschappelijke) organisaties, de Participatieraad en wijk- en dorpsplatforms worden 
plannen gemaakt voor het welzijn van  inwoners. Het gaat daarbij vooral om het bestrijden 
van eenzaamheid.                                                                                                                               

In de afgelopen maanden is duidelijk geworden dat de coronacrisis leidt tot grote maatschappelijke 
en sociale gevolgen en worden deze in toenemende mate ook zichtbaar.                                                    
Verschillende landelijke organisaties, zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Sociaal Cultu-
reel Planbureau, de Raad voor de Volksgezondheid en zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook huis-
artsen en anderen geven dat ook nadrukkelijk aan. En dat de maatregelen en de inmiddels langere 
duur van de crisis voor steeds meer burgers leiden tot ernstige sociale en maatschappelijke gevolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Verwacht wordt bovendien, dat naarmate de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus 
zullen afnemen en de druk op de medische en de economische crisis minder wordt de sociale gevol-
gen (nog) meer aan het daglicht zullen komen.                                                                                                                                          
Niet aannemelijk is dat in de gemeente Woerden de situatie anders is dan in andere gemeenten.                                                                                                                                                
Het is dan ook van belang dat nu wordt gehandeld en getracht moet worden de sociale gevolgen 
voor de inwoners van Woerden te minimaliseren.                                                                                                
Om die reden vindt de Participatieraad het een goede zaak dat de gemeente laat zien dat het werk 
maakt van een corona-aanpak en wordt het initiatief van de gemeente Woerden dan ook door de 
Participatieraad van harte ondersteund.     

Op 17 februari jl. zijn wij geïnformeerd over de stand van zaken en het proces dat de gemeente voor 
ogen heeft met de uitvoering van het amendement.                                                                                    
Als eerste aanzet heeft de gemeente Woerden recent een vraag uitgezet onder maatschappelijke or-
ganisaties om na te gaan hoe het hulpaanbod zich ontwikkelt, en om welke doelgroepen het gaat. 
Ook de Participatieraad is gevraagd hier een reactie c.q. input op te geven.                                                 
Wij merken daarbij voorshands op dat wij verwachten dat de resultaten van de uitvraag onvoldoende 
de (omvang van de) problematiek zal weergeven die als gevolg van corona is ontstaan.                                            
De reden hiervoor is dat In deze uitvraag “slechts” wordt gevraagd naar de ontwikkeling van het 
hulpaanbod en de doelgroepen. Echter, veel problematiek als gevolg van corona wordt niet vertaald 
in een hulpvraag of hulpaanbod en blijft om die reden onopgemerkt of buiten de aandacht van hulp-
verleners en organisaties. En wordt voorbij gegaan aan de problematiek van (een deel van) de inwo-
ners van de gemeente Woerden die te maken hebben met de gevolgen van de coronacrisis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Over wie hebben we het en over welke gevolgen?                                                                                                                                        
De groepen die in dit verband het meest worden genoemd zijn ouderen en jongeren, maar er zijn 
ook andere groepen. De Participatieraad onderkent daarbij een aantal groepen die te kampen heb-
ben met de sociale en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis.  
 

- Ouderen, vooral alleenstaande ouderen die door het (deels) wegvallen van contacten  
en bv. dagbestedingsactiviteiten met eenzaamheid kampen;        

- Jongvolwassenen. Ook bij die groep is sprake van groeiende eenzaamheid.                                                                                                                                                                                                            
Vooral het wegvallen of het slecht kunnen onderhouden van sociale contacten en het gebrek 
aan activiteiten zijn belangrijke oorzaken. Daar komt bij dat een aantal van hen moeilijk of 
niet aan werk komt of hun baan verliest.                                                                                                                          

- Jongeren lijken eveneens met problemen te kampen. Bv. door de inmiddels langdurige 
schoolsluiting, het niet kunnen vinden van een stageplek, het gebrek aan sport- of andere 
activiteiten, en/of omdat zij hun bijbaantje verliezen. Dat de problemen van jongeren niet 
onderschat moeten worden blijkt bv. uit een melding van GGZ Nederland in december jl. dat 
het aantal crisismeldingen van kinderen en jongeren met 60% is toegenomen.          

- Ook voor mensen met een beperking, met GGZ-problematiek of in de jeugdzorg is de situatie 
zorgelijk. Veel activiteiten zijn weggevallen, dagbesteding en ondersteuning van familie of 
anderen is beperkt.    

- Laag opgeleiden of kwetsbare gezinnen met schuldenproblematiek en/of slechte of kleine 
huisvesting worden eveneens vaak genoemd.                      

- Of de toenemende werkloosheid onder laag opgeleiden, onder flexwerkers, ZZP’ers en onder 
schoolverlaters van zowel MBO, HBO als universiteit die geen baan kunnen krijgen.                                            
Steeds meer bedrijven, de horeca, de retail komen ondanks de steunmaatregelen in de pro-
blemen met alle gevolgen van dien voor de werkgelegenheid. Meer mensen in deze  bedrijfs-
takken verliezen hun baan.      
                                                                                                                       

De Participatieraad is van mening dat in ieder geval de hiervoor (kort) aangegeven problematiek bij 

de onderscheiden groepen inwoners van Woerden moet worden aangepakt. 

                                                                                                                                                                        

Voorstel aanpak gevolgen corona gemeente Woerden                                                                                                

Tot dusver verzorgt de gemeente Woerden de communicatie over o.m. de 

ondersteuningsmaatregelen van het Kabinet t.b.v. zelfstandige ondernemers en ZZP’ers. Deze 

regelingen worden namens de gemeente door Ferm Werk uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de 

maatregelen en de regelgeving omtrent Corona. De gemeente Woerden maakt deze bekend en zorgt 

voor handhaving en naleving. Op de website van de gemeente worden ook diverse initiatieven van 

burgers vermeld, zoals burenhulp, maaltijdhulp en boodschappenhulp. En vanuit de buurthuizen 

worden, met organisaties als Samen voor Woerden initiatieven ondernomen, zoals het verzorgen van 

maaltijden of ondersteuning voor kwetsbare personen.                                                                                                                                                                                                                                                       

Maar de gemeente Woerden wil meer doen en met betrokkenheid van (maatschappelijke) 

organisaties en Participatieraad en anderen plannen opstellen om de gevolgen van de coronacrisis 

aan te pakken.  

De  Participatieraad stelt in dit verband voor om zodra de inventarisatie is afgerond met de 

verschillende organisaties (video) conferenties te beleggen om met hen plannen te bespreken om de 

gevolgen van de coronacrisis voor de verschillende groepen inwoners van Woerden aan te pakken.            

Te denken valt aan één of meer gezamenlijke conferenties gezamenlijk met de verschillende 

maatschappelijke organisaties in Woerden als het gaat om de sociale problematiek en aan een 
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conferentie c.q. overleg met bv. FermWerk, ondernemers, scholen e.a. als het gaat om arbeids- en 

inkomensproblematiek.  Om samen met deze organisaties concrete doelen en acties te benoemen, 

zoals bv. eenzaamheid, werk, stageproblematiek etc.                                                                                                                                                       

Wij menen dat de verschillende organisaties heel goed in staat zijn om met elkaar aan te geven wat 

en op welke wijze moet worden aangepakt en gezamenlijk plannen daartoe kunnen maken. En om 

die reden ook snelheid kan worden gemaakt.                                                                                                                              

Van de gemeente zal bij een dergelijke aanpak uiteraard initiatief en regie worden verwacht en voor 

sommige maatregelen of ondersteuning bij de aanpak zo nodig een financiële bijdrage.                                                                                                              

Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de extra financiële middelen die, naar wij hebben begrepen 

door het Kabinet ter beschikking worden gesteld om de gevolgen van de corona pandemie op te 

vangen .                                                                                                                                                                               

In dat geval adviseren wij een transparant proces te volgen waarbij achteraf kan worden vertaald hoe 

en waaraan deze extra middelen zijn besteed.  

De Participatieraad van de gemeente Woerden heeft, zoals gevraagd, met deze reactie willen 

aangeven voor welke groepen en welke problematiek als gevolg van de coronacrisis moet worden 

aangepakt. En tevens een voorstel gedaan voor een verdere aanpak. 

Uiteraard blijven wij graag betrokken bij verdere totstandkoming van het plan van aanpak. 

Namens de Participatieraad gemeente Woerden 

 

Rob Kotvis, 

Voorzitter  

 

19 februari 2021                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


