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Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 17 maart 2016 

  

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

Anne Berkheij,Wim Agterof, Andrée van Emst, Cok Hoogerbrugge, Corrie 

Middelkoop-Wielink, Nely Sieffers, Ria Zock-van Eck, (ambtelijk ondersteuner, 

samensteller verslag 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

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

 

2. Mededelingen 

Er is geen gemeentelijk vertegenwoordiger aanwezig bij de vergadering. Bij agendapunt 5 

wordt het behandelen van de gemeentelijke agenda besproken. 

 

3. Verslag Transitiecommissie Sociaal Domein 

Niet iedereen is in de gelegenheid geweest het document te lezen.  

Uit het document blijkt dat de transitie plaatsvindt vanuit een centralistisch systeem naar de 

leefwereld van de inwoners, naar maatwerk waarbij de inwoners producten afnemen van de 

gemeente. De transitie vraagt een verandering van denken en attitude van ambtenaren en van 

inwoners. Binnen de gemeente kunnen mensen initiatief nemen en projecten in gang zetten. 

Gemeenten hebben de wettelijk plicht om burgerinitiatieven te omarmen en te financieren.  

De Participatieraad is er om ervoor te zorgen dat het geluid van de inwoners wordt gehoord, 

om in gesprek te gaan met ambtenaren over wat er bij inwoners leeft, om systeemdenken te 

doorbreken en schotten te verminderen. De Participatieraad laat zich horen en zien bij de 

raad en bij het college van B&W.  

 

Afgesproken wordt het document voor de volgende vergadering opnieuw te agenderen en 

dan afspraken te maken over hoe hiermee verder te gaan.  

 

4. Verslagen besprekingen kernteams, jaarplannen 2016 

De speerpunten die uit de gesprekken naar voren zijn gekomen worden doorgenomen. 

Voor de kerngroep Jeugd zijn dit o.a. integraal werken, verbinden van de wetten van het 

Sociaal Domein, Woerden Wijzer, overgang naar volwassenheiden en preventie.  

Er zijn gesprekken gaande met twee kandidaat kernteam leden.  

 

Werk en inkomen. 

De kerngroep focust zich op de (on)mogelijkheid van de 300 mensen onder 65 jaar om deel 

te gaan nemen aan het arbeidsproces en de verbinding tussen Ferm Werk en 

vrijwilligerswerk, aandacht voor kwetsbare groepen en de belemmeringen in de wetgeving 

voor maatwerk. 

 

De kerngroep Zorg richt zich op onafhankelijke cliëntondersteuning, mantelzorg in relatie 

tot vrijwilligers, verbindingen leggen, (preventie bij) schuldproblematiek en de 
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mogelijkheden om dit bij de bron aan te pakken, privacy, ontschotten en contact met 

cliëntenorganisaties.  

 

Kerngroep overschrijdend 

De plannen van de kerngroepen zijn ambitieus. Vanwege de werkdruk van de leden is 

focussen op bepaalde onderwerpen noodzakelijk. Sommige onderwerpen overlappen en 

vragen een gezamenlijke aanpak waarbij een onderwerp een trekker heeft die de coördinatie 

doet. De gezamenlijke afstemming vindt plaats in de vergadering van de Participatieraad.  

De Participatieraad bouwt kennis op en vergaart informatie dat toegankelijk zal worden 

gemaakt en gearchiveerd.  

Het schema wordt aangepast. De namen van trekkers van onderwerpen worden toegevoegd.  

L.Kroes en A.Alkema wordt aan de lijst met ambtenaren toegevoegd.  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen lopende zaken en speerpunten voor 2016.  

Afgesproken wordt aanvullingen naar de secretaris te e-mailen. 

 

Afgesproken wordt voor de volgende vergadering privacy als thema te bespreken en E. van 

Eijk hiervoor uit te nodigen. Een notitie over dit onderwerp is toegezegd.  

 

5. Voortgang vanuit de kernteams 

Zorg. Er is een gesprek geweest met de Vierstroom over een aantal onderwerpen. 

De kerngroep gaat na welke punten kansrijk en relevant zijn om op te pakken en waarover 

het gesprek met de Vierstroom za; worden voortgezet.  

Ook is gesproken met een verpleegkundige van Vervisie over wijkverpleging.  

Een nieuw kerngroeplid is voorgedragen. 

 

Werk en inkomen. Op de informatieavond voor de raad waarbij ook de PR aanwezig was is 

verduidelijkingen gegeven over de notitie Schuldhulpverlening 2016-2020, ook op vragen 

die bij de PR leefden. Omdat er brede instemming over dit plan is zal hierover geen advies 

worden uitgebracht.  

Er blijken te weinig vrijwilligers te zijn om mensen met schuldenproblematiek te 

begeleiden. Welzijn Woerden heeft te weinig uren beschikbaar om hiervoor vrijwilligers te 

coachen. Afgesproken wordt hierover contact met de gemeente op te nemen. 

 

De FNV heeft een bijeenkomst georganiseerd over de Wajong uitkering waarbij hierover 

veel onduidelijkheid bleek. 

 

Een door Mobility georganiseerde bijeenkomst over beschut werk was informatief.  

 

Jeugd. Er is regulier overleg geweest met de verantwoordelijke ambtenaar.  

Voor de bijeenkomst Cliëntervaringsonderzoek wordt input geleverd. 

 

Met het Futura College gaan gesprekken gevoerd worden over knelpunten bij de uitstroom 

van leerlingen. Hierbij wordt Werk en Inkomen betrokken.  

 

6. Ingekomen stukken  

De PR zal vertegenwoordigd zijn bij de bespreking Cliëntervaringsonderzoek en de 

bijeenkomst over Woerden Wijzer.  

 

Er wordt telefonisch contact opgenomen met het Platform Volwaardig Burgerschap. 

 

Afgesproken wordt een apart overzicht te maken van de ontvangen uitnodigingen. 
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7. Verslag van de vergadering d.d. 18 februari 2016 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

De actielijst wordt doorgenomen en aangepast. 

 

8. Rondvraag en sluiting 

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

aanwezigheid.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


