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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 19 januari 2017 

 

Aanwezig:   Rob Kotvis(voorzitter), Ton Eijkenaar (secretaris), Wim Agterof, Anne Berkheij, 

Andrée van Emst, Cok Hoogerbrugge, Corrie Middelkoop-Wielink, Nely Sieffers, 

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

 Suzanne van de Gein, beleidsambtenaar bij agendapunt1 en 2. 

Afwezig: Ineke Alsem (penningmeester) 

. 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.  

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Introductie contactambtenaar voor de PRW, Suzanne van de Gein 

Suzanne zal aanspreekpunt zijn voor de PRW en een verbindende rol tussen PRW en 

gemeente vervullen. Zij heeft ervaring met het sociaal domein en preventie in Wijk bij 

Duurstede, waar zij voorheen werkte, opgedaan.  

Bij het werken met het sociaal domein is het door de gemeente opgestelde domeinplan  

de basis en een vast agendapunt bij het wekelijks clusteroverleg.  

Daarbij zullen zich altijd ad hoc zaken voordoen. Het domeinplan wordt maandelijks 

geactualiseerd. Afgesproken wordt dat het domeinplan maandelijks ter informatie aan de 

PRW wordt voorgelegd. Indien gewenst zal een betrokken beleidsambtenaar of Suzanne 

de PRW-vergadering bijwonen. 

De PRW wordt door de gemeente in het begin van het proces van beleidsvorming 

betrokken. De PRW is ingesteld door het College van B&W. Dat is ook het uitgangspunt 

bij adviesaanvragen. Advies wordt gevraagd voor beleidsnotities die aan de raad worden 

voorgelegd en verordeningen die worden opgesteld. Adviezen gaan over de inhoud en 

hebben geen politieke lading. De PRW neemt zelf het initiatief voor een ongevraagd 

advies. Door de PRW vanaf het begin te betrekken wordt de kans op  ongevraagd advies 

verkleinen. De conclusies en aanbevelingen van de PRW kunnen het ambtelijk apparaat 

raken. 

De PRW zal reageren op gevraagde adviezen en de gemeente zal reageren op  

uitgebrachte adviezen.  

 

Afgesproken is dat de PRW ieder kwartaal overleg heeft met de gemeente over de 

gemeentelijke agenda.   

 

3. Terugblik op de werkconferentie van 16 januari 2017 

De werkconferentie is, met een voorzichtige start van de bijeenkomst, positief ervaren. 

De ambtenaren hadden een positieve inbreng. Zoals bekend hebben de vele personele 

wisselingen bij de gemeente invloed op het werk. Stabiliteit en continuïteit in de 

personele bezetting zullen de kwaliteit van het werk ten goede komen.  

De gemeente is ambitieus en er zullen keuzes gemaakt moeten worden.  
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Het verslag van de werkconferentie wordt vastgesteld. Het zal aan de voorzitter van de 

middag, A. van Montfoort, worden gestuurd en na zijn goedkeuring naar de deelnemers. 

 

Uit een gesprek met een raadslid over de notitie van Werk en Inkomen bleek dat 

raadsleden contact met de PRW op prijs stellen om informatie uit te wisselen.  

Overwogen wordt een werkconferentie voor gemeenteraadsleden te organiseren.  
 

4. Voortgang vanuit de Kernteams 

Zorg. Er is met de gemeente gesproken over samenwerking gemeente en huisartsen en 

de kanteling van huisartsenpraktijken. Er wordt gewerkt volgens Welzijn op Recept, met 

praktijkondersteuners en Zegveld Zorgt is in bedrijf. Het voorliggende veld vraagt nog 

aandacht en er zou geschoven kunnen worden met bestaande activiteiten bijv. een 

praktijkondersteuner voor jeugd bij de huisarts.  

Voor het zorgpension zijn twee bedden ingekocht voor respijtzorg vanuit de WMO. Een 

Raadsinformatiebrief wordt voorbereid. 

 

Een gesprek met Kwintes wordt over begeleid wonen wordt voorbereid. De risico’s van  

begeleiding van mensen die zelfstandig wonen door vrijwilligers zal aan de orde komen. 

Momenteel valt Woerden met een aantal regiogemeentes met beschermd wonen onder 

de gemeente Utrecht. In de  komende jaren gaat dit veranderen en komt beschermd 

wonen onder de afzonderlijke gemeentes. Met de gemeente wordt een afspraak gemaakt 

over dit onderwerp.  
 

Jeugd.  

De evaluatie Jongere Onderwijs Werk (JOW) roept discussie en een aantal vragen op die 

eerste binnen de kerngroepen Jeugd en Werk en Inkomen besproken zullen worden.  

Afgesproken wordt dit punt volgende keer opnieuw te agenderen en indien gewenst later  

de betrokken ambtenaar bij de bespreking uit te nodigen.  

 

De wachtlijsten voor specialistische jeugdzorg en basis GGZ is nu, aan het begin van het 

jaar, al acht tot tien weken. Dokter Bosman, psychologische zorg,  heeft hierover een 

brief aan de gemeente geschreven. De oorzaak van het oplopen van de wachttijden is 

niet duidelijk. Zijn er te weinig hulpverleners, is er in de inkoop iets gewijzigd? De 

inkoop wordt niet met de huisartsen afgestemd. Binnenkort is over de wachtlijsten een 

gesprek met de gemeente.  

 

De studietoeslag moet tegenwoordig jaarlijks aangevraagd worden. Dit is wettelijk 

vereist omdat bij automatische verlenging er sprake is van collectiviteit.  

 

Werk en Inkomen zal zich de komende tijd met armoede gaan bezighouden. Uit een 

rapport van de Raad van Kerken blijkt dat er veel gezinnen in armoede leven die om 

verschillende redenen of onwetendheid geen gebruik maken van bestaande regelingen. 

De gemeente houdt geen rekening met deze verborgen groep bij het uitwerken van 

beleid. 

Afgesproken wordt dat in de volgend vergadering dit onderwerp terug komt aan de hand 

van een notitie van Werk en Inkomen.   

 

5. Ingekomen stukken en actielijst 

De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.  

De actielijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.  
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6. Verslag van de vergadering d.d. 19 december 2016 

Blz. 2. “Vanuit Uw Ouderplatform is een brief naar de Raad gestuurd over de gevolgen 

van het korten op de inkoop voor jeugd.” Wijzigen in vanuit Uw Ouderplatform wordt 

overwogen een brief ……… 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

7. Rondvraag 

Voor het gesprek met Woerden Wijzer wordt een nieuw datumvoorstel aan de gemeente 

gevraagd. Na vaststellen van de datum wordt het gesprek voorbereid.  

 

Volgende week zijn er informatie avonden in de verschillende wijken over de 

beschikbaarheid van huurwoningen. Op verschillende avonden gaat er een PRW-lid.  

 

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

aanwezigheid 


