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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden d.d. 16 februari 2023 in het 
gemeentehuis Woerden  
 
Aanwezig:  Rob Kotvis voorzitter, Adriaan Wirtz secretaris, Ineke Alsem penningmeester, Corrie 

Middelkoop – Wielink, Wim Agterof, Ellis Elting, Foppe ten Hoor, Jaap Burggraaf, 
Mirjam Vergeer (notulist) 

Gasten:  Lyda Groot, Hans Konings en Jolanda v.d. Spiegel (toekomstige leden 
Participatieraad) 

 
1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 20 .00 uur met een woord van welkom. De 
aanstellingsbrieven voor de nieuwe leden worden uitgereikt. 
Als agendapunt 5.1 wordt toegevoegd: Kaderbrief 2024 Ferm Werk. 
 
2. Aanpassen Regeling Participatieraad gemeente Woerden 2015 
De leden zijn het eens met de – door het DB - voorgestelde aanpassingen.  Daarnaast wordt het  
volgende voorgesteld en ook meegenomen in het concept: 
- In de inleiding ook de Jeugdwet te vermelden. 
- Bij 5.1 moet duidelijker worden, dat “onafhankelijk” betekent “niet lid van een 

Kernteam”. Dit geldt voor het gehele DB. 
- 11.1 en 11.3 lijken erg op elkaar. Het gaat bij beide artikelen om alle relevante 

informatie vanuit het Sociale Domein. De tekst hierop aanpassen. 
 
Het aangepaste concept wordt volgende week besproken met enkele ambtenaren. Het onderwerp  
burgerparticipatie wordt dan ook onder de aandacht gebracht. 
 
3. MAG 
Het volgende wordt afgesproken: 
Tijdens de volgende vergadering wordt het Beleidskader besproken met de betreffende ambtenaar.  
Dit gebeurt van 19.30 – 21.30 uur. Van 21.30 – 22.00 uur worden de eigen punten besproken. 
Het DB bekijkt nog of er een drankje na afloop is, omdat het de laatste vergadering is van 4  
vertrekkende leden. Tijdens de Kerstborrel wordt formeel afscheid genomen van alle leden die 
vertrokken zijn in 2023.  
 
4. Lopende adviesaanvragen  
Verordening en beleidsregels jeugd 
Nog geen reactie van de gemeente. 
 
Beschermd wonen 
Er is vervolgreactie van de betreffende ambtenaar gekomen: 
Wij zijn op verschillende manieren betrokken bij ontwikkelingen omtrent Wlz-zorg. Zo hebben we 
regelmatig contact met de IVVU, de vereniging van Instellingen voor Verpleging en Verzorging in 
Utrecht. De IVVU is vorig jaar in samenwerking met het Zorgkantoor het project Wonen en Zorg 2040 
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gestart, waarin de problematiek van wonen en zorg in de komende decennia in Zorgkantoorregio 

Utrecht in beeld wordt gebracht. Daarnaast laten wij in Woerden momenteel een woonzorgonderzoek 
uitvoeren naar (toekomstig) vraag en aanbod van wonen en zorg. Hierbij wordt zowel naar WMO-
voorzieningen als Wlz- voorzieningen (en wanneer er sprake is van een combinatie daarvan) gekeken. 
We verwachten dat dit onderzoek voor de zomer is afgerond. Aan de hand daarvan gaan we aan de 
slag met een woonzorgvisie. Bij het opstellen van de nieuwe MAG houden we uiteraard ook rekening 
met landelijke kaders en ontwikkelingen rondom de Wlz. 
 
Als het woonzorgonderzoek klaar is, worden de wethouder en betreffende ambtenaar uitgenodigd. 
Zij kunnen toelichting geven, waarna de Participatieraad een advies kan opstellen. 
 
Toekenning Meerkosten Zorg (TMZ) 
Het advies is verstuurd, maar niet meegenomen in het proces binnen de gemeente. 
 
5.1 Kaderbrief 2024 Ferm Werk 
Uit de gemeenteraadsstukken is de Kaderbrief 2024 Ferm Werk en de zienswijze van de gemeente 
hierop gehaald. De Participatieraad wil een ongevraagd advies hierover geven.  
De Kaderbrief bevat 2 onderdelen. Deel 1 zegt dat de organisatie niet van deze tijd is en moet 
vernieuwen. Deel 2 zegt dat er 5 nieuwe projecten moeten worden uitgevoerd. Voor dit alles is heel 
veel geld nodig.  
Het advies zal inhouden dat deel 1 belangrijk is en eerst moet worden uitgevoerd voordat er sprake 
kan zijn van nieuwe projecten. De basis / de kwaliteit moet eerst op orde zijn. Het advies moet z.s.m. 
weg, want de gemeenteraad behandelt dit onderwerp op 23 februari. 
 
5.2 Voortgang vanuit Kernteams 
Zorg 

Er zijn voorzichtige verkenningen gaande voor meer samenwerking tussen de 4 cafés voor 
lotgenoten van chronische degeneratieve hersenaandoeningen binnen onze gemeente.  
Ondersteuning door de Gemeente en Hart voor Woerden is voor dit vrijwilligersinitiatief wel een 
voorwaarde. 
De Participatieraad zelf, heeft niet veel contacten met ervaringsdeskundigen. Het is goed om nader 
onderzoek te doen naar dit onderwerp en b.v. iemand van de Boogh uit te nodigen. 
 
Jeugd 
Er is door een lid van dit Kernteam gesproken met de wethouder jeugd. Er is nu ook een ambtenaar 
jeugdparticipatie. Er wordt ook regelmatig met jongeren gesproken. Op 6 maart is er een gesprek 
met ambtenaren en jongeren. De uitkomsten van de enquête worden besproken en vervolgens hoe 
dingen concreet gemaakt kunnen worden. 
Er wordt geprobeerd een stukje over de enquête in de krant (Het Kontakt) te krijgen. 
 
Werk en inkomen 
Dit kernteam heeft gewerkt aan het advies Ferm Werk (zie 5.1). 
Verder wil dit kernteam gaan praten met de gemeente over de brieven en aanvraagformulieren van 
Ferm Werk. Deze zijn veel te moeilijk.  
 
Verder wordt ingebracht dat gemeentes geld krijgen om problemen in achterstandswijken aan te  
pakken. Dit is het zogenaamde Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Dit onderwerp raakt  
Positieve Gezondheid en wordt daarom meegenomen in het gesprek op 16 maart over de MAG. Ter  
voorbereiding worden separaat enkele links doorgestuurd. 
 
6. Ingekomen stukken en uitnodigingen a.d.h.v. actueel overzicht 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
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7 Vaststelling verslag vergadering 19 januari 2023 
Dit wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
8 Actielijst Participatieraad stand van zaken maand februari 2023 
Toegevoegd wordt:  
Gesprek met wethouder over woonzorgonderzoek. 
Onderzoek naar organisaties die zich richten op ontmoeting en ervaringsdeskundigheid. 
 
9 Rondvraag en sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 


