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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 18 februari 2016 

  

Aanwezig:   Rob Kotvis (voorzitter), Ineke Alsem (penningmeester), Anne Berkheij, 

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

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

Gemeente:   Gerard Kraaijkamp bij agendapunt 2 

 

Afwezig met kennisgeving: Ton Eijkenaar, (secretaris) 

 

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 heer  

G. Kraaijkamp. 

Activiteiten /projecten overzicht gemeente. 

Contact met huisartsen. Het verslag van het bezoek aan de huisartsen om ervaringen op te 

halen en informatie te geven over de integrale toegang van Woerden Wijzer wordt door de 

gemeente naar de Participatieraad gestuurd. 

 

Pilot Verder Thuis. De pilot loopt gedurende een jaar.  

 

Preventie nota. Om dit concreet te kunnen maken moeten doelstellingen, normen, 

risicofactoren en de diversiteit van de groepen duidelijk zijn, verbindingen worden gelegd 

tussen de verschillende domeinen en materiaal dat er al is meegenomen worden.  

Afgesproken wordt de Participatieraad te betrekken bij het opstellen van het plan van 

aanpak. 

 

Zorginkoop. Op 26 januari is hierover periodiek overleg met de gemeente geweest waarvan 

verslag is gemaakt.  

 

Samenwerking onderwijs-jeugdhulp. Op 27 januari is hierover periodiek overleg met de 

gemeente geweest waarvan verslag is gemaakt. 

 

Samenwerking Samen Veilig en Woerden Wijzer.  

Vermeld staat dat de wijkteams meldingen rondom huiselijk geweld oppakken. De 

consulenten van Woerden Wijzer werken echter aan de hand van gebiedsindeling en een 

virtueel wijkteam. 

 

Participatie, Werk en inkomen - Onderwijs.  

Door het Regionaal Bureau Leerplicht is een project gestart voor kwetsbare jongeren. 

Uitstroom wordt gemeld en gekeken wordt naar het vervolgtraject. Een gebrek aan integrale 

benadering wordt geconstateerd. De Participatieraad vraagt hiervoor aandacht.  
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Beroepsonderwijs en Ferm Werk plannen een overleg waarin kwetsbare jongeren en hun 

stageproblematiek wordt besproken.  

 

De brief van 26 januari 2016 van de gemeente die over de Nota beleid participatie werk en 

inkomen 2016 – 2017 wordt voor de volgende vergadering geagendeerd. 

 

I-PGB. De pilot met de overgebleven gezinnen wordt voortgezet. 

 

Investeringsplan sociaal domein. De derde ronde aanvragen zijn alle gehonoreerd waarmee 

het traject is afgesloten. 

 

Opvang vluchtelingen. Wordt door de gemeente actie op ondernomen. Er is inmiddels een 

projectleider aangesteld voor o.a. huisvesting van zogenaamde statushouders.  

 

Schuldhulpverlening. Voor 1 juli 2016 moet er een nieuw beleidsplan zijn vastgesteld door 

de raad. Er is een brainstormbijeenkomst geweest, waar conclusies zijn getrokken maar het 

voortraject waarin de problemen ontstaan is niet aan de orde gekomen.  

Afgesproken wordt de verantwoordelijk ambtenaar hierop te wijzen zodat dit wordt 

meegenomen in het traject.  

 

Bij een bijeenkomst over schuldhulpverlening in de Schilderswijk bleek dat de wijkteams 

waarmee tijdens pilot werd gewerkt, worden gemist. Voor mensen met financiële problemen 

blijkt Woerden Wijzer onbekend.  

 

Regeling Chronisch zieken en gehandicapten.  

Op 4 februari is hierover overleg met de gemeente geweest waarvan verslag is gemaakt. 

 

Cliëntervaringsonderzoek. Geïnformeerd wordt naar wat de reden is voor het afblazen van 

de geplande bijeenkomst door de gemeente. De Participatieraad geeft nadrukkelijk aan 

evenals in voorgaande jaren hierbij graag betrokken te worden.   

 

Er wordt nog gezocht naar een constructieve manier om de Participatieraad over de 

onderwerpen van de gemeentelijke agenda te informeren. Ambtenaren hebben allemaal hun 

eigen aandachtsgebied wat het lastig maakt. 

 

3. Mededelingen 

Omdat de gemeente voor 2016 een lager bedrag begroot blijkt te hebben voor de 

Participatieraad dan in 2015 is door de penningmeester een nieuwe onderbouwing gemaakt 

om op het bedrag van 2015 uit te komen. De kascommissie sluit na controle van de 

jaarstukken 2015 af. 

 

De voorzitter en penningmeester gaan deelnemen aan de studiereis naar Zweden. Zij hebben 

een aantal thema’s aangedragen ter invulling van het programma. Er is een regeling in 

voorbereiding voor de financiering van de reis. Voorzitter en penningmeester zijn van 

mening dat dit niet op het budget van de Participatieraad moet drukken.  

 

De VNG organiseert in april een congres over privacy. De uitnodiging volgt. 

  

Vanuit het NIO worden voorbereidingen getroffen voor een congres in oktober over het 

belang van vrijwilligers in huidige samenleving. 
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De door de voorzitter ontvangen notitie De decentralisaties in het sociaal domein wordt 

gescand en naar iedereen gemaild.  

 

4. Voortgang vanuit de Kernteams 

Zorg. Er vinden gesprekken plaats met verschillende zorgaanbieders Terwijl één van de 

doelstellingen van de transities het ontschotten is, blijkt het aantal schotten toegenomen. 

Verder hebben mantelzorg en buurtzorg o.a. door middel van een app de aandacht. De 

kerngroep zal prioriteiten moeten stellen 

 

 Het verzoek van VerVisie om een afspraak te maken over wijkverpleging is in behandeling. 

 

Jeugd. De Bijeenkomst voor (pleeg)ouders over veranderingen in de zorg is vanwege het 

geringe aantal aanmeldingen uitgesteld. Er gekeken wordt of dit op andere wijze 

georganiseerd kan worden.  

 

In april wordt een rib over privacy verwacht. Er wordt voorgesteld om eventueel een spreker 

over dit onderwerp voor één van de komende vergaderingen uit te nodigen.  

 

De samenwerking Samen Veilig en Woerden wijzer verloopt niet optimaal. 

Een vervolgafspraak met Woerden Wijzer wordt gemaakt. 

 

De voortgang Onafhankelijke Cliënt ondersteuning wordt met de gemeente besproken. 

Op de website blijkt hierover verouderende informatie te staan. 

 

Op verschillende manieren en via verschillende ingangen wordt geprobeerd contact te 

leggen met jeugdgroepen en ervaringsdeskundigen.  

 

Werk en inkomen. Bij het gesprek over de regeling chronisch zieken en gehandicapten zijn 

onderwerpen die betrekking hebben op werk en inkomen aan de orde gekomen. 

 

5. Voortgang uitwerking visie-document 2016 – 2017 

De afspraken met de kernteams zijn gemaakt. Uitwerkingen van de gesprekken volgen. 

Uitwerking van het document volgt.  

 

6. Ingekomen stukken 

De email die is binnengekomen van StichtseVecht over Zorginkoop wordt opgepakt.  

De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.  

 

7. Verslag van de vergadering d.d. 21 januari 2016   

Blz. 2. Afgesproken wordt informatie over Zegveld Zorgt naar de leden te sturen. 

Blz, 3. De aan Woerden Wijzer gestelde vragen gaan niet over privacy maar over Ipgb.  

 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

De actielijst wordt doorgenomen en aangepast.  

 

8. Rondvraag  

Op de vraag of er signalen zijn over problemen met het uurtarief huishoudelijk hulp wordt 

negatief geantwoord.  
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Ferm Werk blijkt mensen op te roepen waarvan vast staat dat zij niet in staat zijn om te 

participeren. Zal met actualisatie van het bestand te maken hebben.  

 

9. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun 

aanwezigheid.  


