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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 13 oktober 2016 

 

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

Wim Agterof, Anne Berkheij, Cok Hoogerbrugge, Nely Sieffers, Ria Zock-van Eck, 

(ambtelijk ondersteuner, samensteller verslag) 

Afwezig:  Andrée van Emst, Corrie Middelkoop-Wielink. 

 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Terugblik op de bijeenkomst met de kerngroepen Participatieraad op 29 september 2016 

Vanuit de kerngroep Werk & Inkomen is aangegeven dat aandacht noodzakelijk is voor de 

inkomenssituatie van individuele bewoners en controle op gemeentelijk beleid bij 

voorkomen van armoede. Afgesproken wordt dit als speerpunt van de Participatieraad toe te 

voegen.  

Afgesproken wordt dat de kerngroepleden cases verzamelen die betrekking hebben op de 

speerpunten en waarin een integrale benadering is gewenst en de mens centraal staat.  

 

Voorzitter en secretaris hebben met beleidsambtenaren gesproken over een aantal 

onderwerpen, o.a. de speerpunten van de Participatieraad, wisseling van ambtenaren,  

gemeentelijke agenda en de ambtelijke ondersteuning. Ook is gesproken over het 

uitgebrachte advies over het raadsvoorstel Quick scan sociaal domein en de inzet van het 

investeringsbudget sociaal domein en de notitie  “Mensen Eerst” en de wijze waarop de 

gemeente hiermee omgaat. Belangrijk blijkt om gezamenlijke vertrekpunten en 

doelstellingen te formuleren en tijdslijn af te spreken. Afgesproken is regelmatig op deze 

wijze te overleggen.  

 

Uit de kick-off van Cumulus bleek dat het hierbij gaat om een software pakket ter 

ondersteuning van Woerden Wijzer. Een dergelijk systeem zal cliënt volgend moeten zijn,  

de eindverantwoordelijkheid van de cases zal uit het systeem moeten blijken en de wijze van 

de transitie is nog onduidelijk. Op 15 november in het gesprek over WoerdenWijzer zal dit 

besproken worden. 

 

3. Voortgang vanuit kernteams 

Zorg. In november is er vanuit Zorg en Jeugd een vervolgoverleg met de gemeente over de 

onafhankelijke cliëntondersteuning.  

 

Werk en inkomen.  De RABW en Kwadraad gaan per 1 november een  

samenwerkingsverband aan.  
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De vrijwilligers ambassadeur vanuit het Netwerk Informele Organisaties (NIO), is tijdelijk 

aan Woerden Wijzer toegevoegd om de mogelijkheden van vrijwilligersorganisaties op de 

kaart te zetten. 

 

Jeugd.  In mei is een Jeugd preventie bijeenkomst geweest. Er is veel energie gestoken is in 

deze bijeenkomst. Doel was om te bereiken dat het veld beter samenwerkt en het een 

vervolg zou krijgen met de jongeren zelf en de ouders. Dit is niet gebeurd waardoor de 

mensen in het veld teleurgesteld zijn in de gemeente niet meer gemotiveerd zijn. 

 

Onduidelijk is of raadsleden voldoende op de hoogte zijn van de (werkwijze van) 

Participatieraad, de ijkpunten, de onderwerpen en speerpunten. Website en (individuele) 

leden van de Participatieraad zijn beschikbaar voor het geven van informatie.  

Tijdens de conferentie voor beleidsambtenaren en vertegenwoordigers van de politieke 

partijen zal dit aan de orde komen.  

 

In oktober zijn er twee verdiepingsbijeenkomsten voor ouders uit de regio over jeugdhulp. 

Op 5 oktober was de bijeenkomst in Woerden. Ouders gingen in gesprek met elkaar over 

hun ervaringen met zorg en ondersteuning. Informatievoorziening, het vormgeven van de 

eigen regie, het ontbreken van een integrale benadering en de deskundigheid van de 

medewerkers van WoerdenWijzer, leerlingenvervoer en financiën kwamen als knelpunten 

naar voren. De jeugdhulpverlening op scholen blijkt preventief te werken.  

Afgesproken wordt om vanuit de kerngroep Jeugd een aantal punten aan de bespreeknotitie 

Woerden Wijzer vanuit Jeugd toe te voegen voor de afspraak met de wethouders op 10 

november a.s. 

 

Inkoop jeugdhulpverlening is gecontracteerd met daaraan gekoppeld een resultaat gerichte 

bekostiging. Afgesproken wordt  hierover informatie in te winnen bij een deskundige. 

 

Werk en inkomen. Voor het speerpunt “Er is werk of een andere zinvolle activiteit in de 

samenleving voor iedereen” volgen nog drie gesprekken en een gesprek met de 

beleidsambtenaar. De zienswijze Ferm Werk 2017 wordt meegenomen bij de bevindingen. 

Afhankelijk van de uitkomst worden vervolgstappen genomen, eventueel een ongevraagd 

advies.  

 

4. Ingekomen stukken en uitnodigingen 

Voorzitter en lid kerngroep Werk en inkomen gaan naar de AVI- bijeenkomst Contacten 

met de achterban op 25 oktober 2016.  

 

Voor de afspraak met WoerdenWijzer op 15 november wordt afgesproken bespreek punten 

uiterlijk op 21 oktober naar de secretaris te sturen en de punten vooraf naar de gemeente te 

sturen. 

 

5. Verslag en actielijst van de vergadering d.d. 15 september 2016 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

6. Vergaderschema Participatieraad 2017 

Het schema wordt vastgesteld. 

 

7. Rondvraag.  

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt, 
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8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


