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Verslag vergadering Participatieraad Woerden gehouden op 17 december 2015 

  

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

Wim Agterof, Andrée van Emst, Cok Hoogerbrugge, Corrie Middelkoop-Wielink, 

Nely Sieffers, Ria Zock-van Eck, (ambtelijk ondersteuner, samensteller verslag)  

Afwezig met kennisgeving:  

Anne Berkheij 

Gemeente:  Jeroen Göttgens bij agendapunt 2 

 

 1.  Opening en vaststelling van de agenda. 

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Gemeentelijke agenda: toelichting door de vertegenwoordiger van de gemeente. 

 De reactie van de gemeente op het door de Participatieraad uitgebrachte advies 

Onafhankelijke cliëntondersteuning is ontvangen. Tevens is vandaag het Raadsbesluit 

inzake onafhankelijke cliëntenondersteuning ontvangen, de inhoud ervan roept vragen op. 

De Participatieraad herkent zich niet in de tekst en niet in de kwalificaties die worden 

gebruikt.  Afgesproken wordt dat er naar aanleiding van beide documenten gereageerd zal 

worden naar de gemeente. 

Volgens afspraak zal de Participatieraad in 2016 betrokken blijven bij de ontwikkeling van 

een functie onafhankelijke cliëntondersteuning ten behoeve van de inwoners van Woerden 

in 2017.  

 

Activiteiten /projecten overzicht gemeente 

Chronisch zieken en gehandicapten. Het budget 2015 is niet volledig gebruikt. De criteria 

zijn verscherpt en er is een koppeling met collectieve ziektekostenverzekering van de 

gemeente. De gemeente heeft deze maatregelen, die niet in het belang van de inwoners 

lijken te zijn, genomen en de Participatieraad niet betrokken bij de besluitvorming daarover. 

 

Zorginkoop. Omdat er nog veel onduidelijk is, ook over een brief die pleegzorgouders 

hebben gekregen wordt toegezegd dat de gemeente hierover duidelijkheid zal verschaffen.  

 

Integraal PersoonsGebonden Budget. De Participatieraad vraagt zich af hoe de status is van 

dit project. De PR wil graag betrokken blijven bij de verdere ontwikkeling van het (I)PGB. 

 

Investeringsplan sociaal domein 2015. Kleinere initiatieven waarmee bescheiden bedragen 

zijn gemoeid worden gestimuleerd door de gemeente en hiermee wordt coulant omgaan. 

Achteraf wordt gepeild hoe het initiatief is verlopen. Voor grotere dure initiatieven geldt 

aansluiting bij bestaande organisaties. De criteria voor toekenning van nieuwe activiteiten 

staan in de subsidieregeling. De laatste indieningsronde sluit op 31 december 2015. Het nog 

niet toegewezen budget blijft beschikbaar voor de komende jaren.  
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Werkwijze Participatieraad in relatie tot gemeente: 

Voor de gemeente is het nog zoeken hoe inwoners en organisaties waaronder de 

Participatieraad bij beleidsontwikkeling te betrekken.  

De contacten tussen Participatieraad en de verschillende vertegenwoordigers van de 

gemeente behoeft nadere structurering. De contacten verlopen tot op heden via de lijnen van 

de drie kerngroepen. De mate waarin dit gebeurt is wisselend van frequentie en intensiteit.  

De Participatieraad heeft contact met de achterban van de kerngroepen, met professionals, 

met individuele ambtenaren en via het formele traject met de gemeente. Door de 

Participatieraad eerder in het traject van beleidsvorming te betrekken en mee te nemen in het 

proces worden niet alleen adviezen gegeven maar ontstaat een breed gedragen beleid. 

De Participatieraad zal met voorstellen komen om deze veelheid aan contacten binnen de 

raad te ordenen en te structureren. 

 

3.  Concept Begroting Participatieraad 2016 

De begroting 2015 is als basis gebruikt voor de opstelling van die voor 2016.  

Afgesproken wordt de besteding van beschikbare budget voor de 3 kerngroepen aan 

kerngroepen zelf over te laten. Dit wordt uitgekeerd op voordracht van een voorstel van de 

trekker van iedere kerngroep. Indien er een bedrag overblijft gaat dit terug naar de 

gemeente.  

De concept begroting 2016 wordt vastgesteld onder het voorbehoud dat de gemeente het 

hiervoor benodigde subsidiebedrag toekent.  

 

4. Voortgang vanuit de kernteams 

Zorg. Er worden gesprekken gevoerd met een kandidaat kerngroep lid. Er wordt gekeken op 

welke wijze op een andere manier invulling kan worden gegeven aan invulling van 

vertegenwoordiging van de achterban.  

 

Naar aanleiding van een gesprek met Buurtzorg wordt gekeken op welke wijze de 

verbinding kan worden gelegd en schotten worden verminderd tussen verschillende 

zorgaanbieders. 

De PR is niet betrokken bij de gesprekken van de gemeente met de zorgverzekeraars. Deze 

worden op regionaal niveau gevoerd. De PR is wel betrokken bij de voorbereiding hiervan 

via de gemeente. 

  

Jeugd. Een bijeenkomst met het Kalsbeek College krijgt een vervolg waarbij ook ouders 

participeren.  

Op 28 januari is een gesprek met het Futura College.  

 

Van de 100 gezinnen die zich voor de pilot IPGB hebben aangemeld zijn er nog 10 over 

waardoor de pilot dreigt te mislukken. Gebrek aan deskundigheid bij Woerden Wijzer en het 

onzorgvuldig omgaan met ondersteuningsplannen lijken hiervan o.a. de oorzaak. 

Bij de verantwoordelijk beleidsambtenaar zal hiervoor aandacht worden gevraagd. 

 

Een kandidaat kernteamlid heeft afgezegd vanwege het vinden van een baan. Er wordt 

gekeken op welke wijze op een andere manier invulling kan worden gegeven aan de 

invulling van het kernteam. Het kernteam jeugd denkt aan het beleggen van 

themabijeenkomsten om zo input te verkrijgen over dit deel van het Sociaal Domein. 

 

Werk en inkomen. De beleidsnotitie Participatie Werk en Inkomen 2016-2017 waarover het 

kernteam Werk en Inkomen van de Participatieraad intensief in gesprek is geweest met de 

beleidsambtenaar is in de commissie Welzijn besproken. Na bespreking in de Cie Welzijn is 

het raadsvoorstel ingetrokken. Vanwege de tijdsdruk is er door de Participatieraad geen 
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formeel advies gegeven. Veel van de door het kernteam genoemde punten waren in het 

raadsvoorstel verwerkt. Het nieuwe aangepaste raadsvoorstel wordt nu in januari/februari 

2016 verwacht. De PR zal aan de gemeente aangeven ook bij de voorbereiding van het 

aangepaste raadsvoorstel betrokken te willen worden. 

Naar aanleiding van de ervaringen opgedaan in voornoemd traject met de gemeente wordt er 

vervolgens van gedachten gewisseld over de verschillen in de rollen welke de individuele 

leden van de PR voor zichzelf zien.   

 

5. Ingekomen stukken 

De stukken worden voor kennisgeving aangenomen voor zover niet aan de orde gekomen bij 

agendapunt 4. 

 

6. Visiedocument 

Met inachtneming van enkele tekstuele opmerkingen wordt het Visiedocument 2016 – 2017 

Participatieraad Woerden vastgesteld. 

Het document wordt naar de gemeente gestuurd ter bespreking met de verantwoordelijk 

wethouder. 

Voor de website wordt een publieksvriendelijke versie gemaakt.  

 

7. Verslag van de vergadering van 19 november 2015 

Blz. 1. “Afgesproken wordt dat vanuit de kerngroep Jeugd een lijstje naar de gemeente 

wordt gestuurd met suggesties om cliëntparticipatie breder vorm te geven en de burger meer 

te betrekken.” Zin vervalt.  

 

Blz. 2. Verbeterslag website WoerdenWijzer. Toevoegen: Afgesproken wordt dat vanuit de 

kerngroep Jeugd een lijstje naar de gemeente wordt gestuurd met suggesties om 

communicatie te verduidelijken.  
 

“In 2015 heeft de gemeente 1 bezwaarschrift ontvangen. Dit bezwaarschrift heeft betrekking 

op Jeugdzorg.”  

Wijzigen in De gemeente heeft in 2015 meerdere bezwaarschriften ontvangen, waarvan er 1 

betrekking heeft op Jeugdzorg.  

 

Blz. 3. “Het is in de huidige vorm niet geschikt om als ongevraagd advies te worden 

verstuurd.” Zin vervalt.  

 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

8. Actielijst Participatieraad  

 De lijst wordt doorgenomen en wordt aangepast. 

 

9. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering.  
 


