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Kort verslag van de bijeenkomst gemeenteraadsleden en Participatieraad Woerden op 
27 september 2017 van 20.00 tot 22.00 uur in het stadhuis van Woerden.  
 

Aanwezig:    Adri van Montfoort, gesprekleider,  

Gemeenteraad:   George Becht, D’66, Hugo Bulk, Christen UnieSGP, Reem Bakker, 

VVD, Jan Hubert van Rensen, Inwonersbelangen, Vera Streng, CDA, 

Cobi Franken, Progressief Woerden, Monique Kingma, Lijst van der 

Does. 

Gemeente:   Suzanne van de Gein 

Participatieraad:  Rob Kotvis, voorzitter, PRW, Ineke Alsem, Wim Agterof, Arjen 

Beekman, Corrie Middelkoop-Wielink, Ria Zock-van Eck, (ambtelijk 

ondersteuner, samensteller verslag) 
 
De bijeenkomst o.l.v. Adri van Montfoort start met een welkom door de voorzitter van de  
PRW, Rob Kotvis en een korte kennismaking. 
 
De Participatieraad bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en de kernteams Zorg, 
Jeugd en Werk en Inkomen, elk bestaande uit 2 personen.  
De kernteams hebben regelmatig contact met twee of drie mensen vanuit hun achterban.  
De PRW streeft naar een integrale benadering van vraagstukken, maar uit praktische 
overwegingen is voor drie kernteams gekozen.   
Voor de gemeente is de PRW een referentiekader en een orgaan dat betrokken is bij de  
ontwikkeling van gemeentelijk beleid dat gevraagd en ongevraagd adviezen geeft.  
 
Het blijkt voor zowel de gemeente als de PRW soms nog zoeken om elkaar op de juiste 
onderwerpen en op de juiste momenten te vinden.  
De door de PRW uitgebrachte adviezen worden door de gemeenteraad onafhankelijk, goed 
leesbaar, steeds inhoudelijker en waardevol gevonden.   
De PRW probeert bij het uitbrengen van adviezen zoveel mogelijk de vrije ruimte te benutten 
en signalen van ervaringsdeskundigen vanuit de kerngroepen te gebruiken. 
 
Gemeenteraad en Participatieraad kijken of voor de planning van het uitbrengen van adviezen 
afstemming mogelijk is aan de hand van de Lange Termijn Agenda. 
 
De Participatieraad heeft in een in mei aan de gemeenteraad verzonden brief een aantal 
aandachtspunten op een rijtje gezet. Door deze punten te gebruiken bij het opstellen van het 
partijprogramma voor de verkiezingen van maart 2018 kan hieraan een impuls gegeven 
kunnen worden. De punten die onder de aandacht zijn gebracht zijn: Burger Centraal, Wonen, 
Vrijwilligers, Mantelzorg, Participatie en Ontmoeting in de buurt. 
 
De doelen die in het huidige sociaal domein worden gesteld komen in grote lijnen overeen 
met doelen uit het verleden. Voor de Jeugd ggz is dit het streven naar integrale vroeghulp voor 
kind en gezin. Behalve de negatieve gevolgen voor de wachtende jeugd en hun ouders komen 
ook de beoogde doelstellingen van de transformatie in het gedrang. Na signalen van het 
Ouderplatform realiseerde de gemeente zich dat er nader onderzoek nodig was naar de 
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wachtlijsten Jeugd ggz. De gemeente zelf kreeg die signalen niet. Ook vanuit huisartsen 
kwamen geen signalen. De contacten tussen huisartsen en gemeente zijn minimaal.  
De gemeente inventariseert nu de stand van zaken, de aard en mate van wachtlijsten en zoekt 
naar oplossingen en heeft hierover overleg met de Participatieraad.   
Verdeeldheid van bevoegdheden en het ontbreken van doorzettingsmacht veroorzaken 
dikwijls de problemen.  
 
De inzet van vrijwilligers in professionele organisaties wordt vermeerderd, professionele hulp 
wordt verminderd. Hierin zal de balans gevonden moeten worden. 
Zegveld zorgt is een goedwerkende coöperatie maar is niet zonder meer te kopiëren.  
 
Het inkoopkader Wmo en Jeugd is het van belang dat de gemeente leidend en creatief is en 
dat de grenzen worden gezocht zodat maatwerk kan worden geleverd. 
 
De re-integratie van werkzoekenden vanuit Ferm Werk verloopt moeizaam. Het leveren van 
maatwerk en scholing en goede contacten met werkgevers die bereid zijn passende 
werkplekken te creëren komen te weinig voor. De verbinding met de haarvaten van de 
samenleving ontbreekt. De vraag die opkomt is: wat is het verdienmodel van Ferm Werk?  
 
Aan het einde van de bijeenkomst wordt geconstateerd dat:  

• er sprake is van een grote gedeelde waarneming en inzet door gemeenteraad en 
Participatieraad. 

• er vooral gebruik gemaakt moet worden van krachten uit de samenleving.  
• met lef bestaande kaders doorbroken kunnen worden en kleinschalige initiatieven 

uitgeprobeerd. Manieren zoeken om initiatieven te laten lukken. 
• buiten bestaande kaders gedacht moet worden om maatwerk te bieden. 
• er minder grote systemen, minder bureaucratie en minder standaarden wenselijk zijn 

en uitgegaan moet worden van de mens en maatwerk. 
“Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar, elk ongelukkig gezin is ongelukkig op z’n 
eigen wijze.” Anna Karenina.  

 
De voorzitter kijkt terug op een succesvolle avond en sluit om 22.00 uur de bijeenkomst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


