Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 12
september 2019

Aanwezig:
Ton Eijkenaar (voorzitter), Ineke Alsem, (verslag), Wim Agterof, Andrée van Emst, Cok
Hoogerbrugge, Corrie Middelkoop-Wielink, Foppe ten Hoor, Kauthar Bouazatti, Jaap
Burggraaf
Afwezig mk: Rob Kotvis, Ria Zock, Arjen Beekman
Gasten:
Nanda de Ridder, (vervangt Suzanne van de Gein) Gemeente Woerden, bij agendapunt 2 en
Djesh Boedhram en Wim van den Berg, sociaal raadslieden van Kwadraad, bij agendapunt 3.

1. Opening
Welkom aan Jaap Burggraaf, voorgedragen als lid van de Participatieraad voor de kerngroep
Zorg. Andrée van Emst zal dit jaar stoppen en Jaap Burggraaf zal haar plaats innemen.
Vandaag is de laatste vergadering van Cok Hoogerbrugge. Tijdens de eindejaarsborrel zal de
Participatieraad afscheid nemen van de vetrekkende leden.
2. Maatschappelijke agenda 2019-2022 Update
Nanda de Ridder geeft een presentatie van de stand van zaken. Dit geeft inzicht in de
voortgang op alle onderdelen van de MAG. De versterking van het voorveld houdt in dat er
subsidiestromen worden verlegd. Dat zal voor een aantal organisaties toch als een (soms
onaangename) verrassing overkomen als blijkt dat er subsidie wordt gestopt.
Bij casemanagement wordt aandacht gevraagd voor het aspect privacy. Welke gegevens van
cliënten mogen worden uitgewisseld? De gemeente is zich hiervan bewust.
Het is duidelijk dat er een aantal prioriteiten moeten worden gesteld, met name door
budgetkrapte bij Participatie. De Participatieraad kan een zinvolle bijdrage leveren aan het
traject van prioritering, dat dit jaar nog moet plaatsvinden. De gemeenteraad vergadert hier
op 8 oktober over. Volgende week komt er een RIB, deze zal dan door de Participatieraad
beoordeeld moeten worden.
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Leden van de Participatieraad zijn betrokken bij het volgen van projectonderdelen MAG.
Voor het onderdeel Casemanagement is nog geen uitnodiging ontvangen. Over het
onderdeel Sociaal werken in de Wijk is inmiddels een gesprek geweest met de betrokken
ambtenaar.
Nanda de Ridder zal doorgeven dat ook de andere gesprekken gepland moeten worden.
Door de PR wordt gepleit voor meer publiciteit over Sociaal Domein in de Woerdense
Courant. Dit onderwerp komt er veelal bekaaid af op de gemeentelijke pagina, terwijl het
een belangrijk onderdeel is van gemeentelijk beleid en begroting.
3. Presentatie door Kwadraad
Wim van den Berg en Djesh Boedram vertellen, op verzoek van de kerngroep
Werk&Inkomen, over hun ervaringen als sociaal raadsman bij Kwadraad. Welke vragen
krijgen zij veelal? Twee keer per week is er spreekuur, waarbij gemiddeld per spreekuur 10
cliënten komen. De vragen worden opgevangen door vrijwilligers, waarbij de sociaal
raadsmannen aanwezig zijn voor coaching en begeleiding van complexe vragen. De
problemen waar mensen mee komen betreffen schulden, echtscheiding, huisvesting,
verblijfsvergunningen, financiën en toeslagen. Veel cliënten zijn niet in staat hun financiën
zelf te regelen. Ook door onbekendheid met computerwerk en Digid. Hierdoor lopen zij ook
toeslagen mis. Door de begeleiding van sociaal raadslieden zijn veel cliënten wel in staat om
het daarna weer zelf te kunnen. Verwijzingen komen vooral via de gemeente, Woerden
Wijzer, vluchtelingenwerk, maatschappelijk werk en Ferm Werk.
Het valt de sociaal raadslieden op dat de hulpverlening in Woerden versnipperd is met veel
overlap. Vaak verleent men dezelfde soort van hulp. Bij Kwadraad komt binnenkort een
extra Fte sociaal raadsman bij. De samenwerking met Woerden Wijzer aangaande
schuldhulpverlening gaat beter. Wat betreft ondersteuning van cliënten bij het werken met
computers wordt geopperd om meer gebruik te maken van vrijwilligers en wijkcentra.
Een specifiek probleem is de kostwinnersnorm, die optreedt als jongeren 18 worden en
thuiswonen. Ouders worden dan gekort, ervan uitgaande dat de jongere kan werken indien
deze niet naar school gaat.
4. Vergaderplanning PR 2020
Geïnventariseerd worden de voorkeurswensen aangaande de vergaderdag. Woensdag of
donderdag? Dit ligt verschillend. Het AB zal met een voorstel komen.
5. Voortgang vanuit de kernteams
Kernteam Zorg
-
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Nu dagbesteding als speerpunt is afgerond gaat de groep zich oriënteren op een
nieuw speerpunt. Misschien ook in relatie met de kwestie verpleeghuisbedden en
zorgbehoefte. (Gesprek met Vintura en het traject ouderenzorg van gemeente en
Raedelijn).

-

Woonvisie: Opgemerkt wordt dat de uitwerking van de woonvisie op het aspect
wonen voor kwetsbare groepen tekortschiet. Er zouden zogenaamd genoeg
verpleeghuisbedden zijn, maar die zijn er niet. En als er 600 woningen bijkomen,
welke komen dan beschikbaar voor bijvoorbeeld sociale huurwoningen? Daarvoor is
wachttijd nu 9 jaar! Senioren, starters, mensen met beperkingen, dementie,
beschermd wonen, kleine woonvormen in de wijk? Ook zijn er vragen over gebruikte
rekenmethoden en cijfers. De gemeenteraad gaat over de woonvisie beslissen op 26
september. Alle reacties op de woonvisie zijn binnen en zijn (al dan niet naar
tevredenheid) verwerkt. De Participatieraad was - en is - zeker van plan om de
wethouder uit te nodigen (actielijst). In dat gesprek zal het zeker gaan over
bovenstaande vragen. Wat kan de gemeente concreet doen? Discussie ontstaat over
de vraag of het wel of niet zinnig is om nu een brief te schrijven naar de
Gemeenteraad. De vraag is of een brief nog kan leiden tot wijziging van de
beleidskaders. En wat zou er dan in de brief moeten staan? AB gaat zich hier nog over
beraden.

Kerngroep Jeugd
-

Komt nu weer bij elkaar voor planning verdere activiteiten.

Kerngroep Werk & Inkomen
-

Vluchtelingenwerk blijft een issue. Besproken is de bijdrage van gemeente aan
statushouders en de samenwerking daarbij.

-

Schuldhulpverlening. Ook voor zzp’ers.

-

Armoedediscussie. Suggesties gedaan aan de ambtenaar.

-

Er zullen volgende activiteiten gepland worden.

6. Ingekomen stukken en stukken Raadsinformatie.
Geen bijzonderheden.

7. Vaststelling Verslag 12 juni 2019
Nav het verslag: Dunja blijkt wel uitgenodigd te zijn voor een subsidieaanvraag.
8. Actielijst
Overleg met de voorzitter over uitnodigen wethouder wonen.
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Volgende vergadering zal het kernteam Zorg zorgen dat er een thema wordt
geagendeerd.

9. Rondvraag
Foppe ten Hoor gaat op 7 oktober namens de PR naar de Beursvloer.

10. Sluiting van de vergadering
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