
Concept 
Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden  
17 maart 2022 gehouden in het gemeentehuis van Woerden 
 
Aanwezig: Rob Kotvis voorzitter, Adriaan Wirtz secretaris, Ineke Alsem penningmeester, 
Jaap Burggraaf, Foppe ten Hoor, Corrie Middelkoop – Wielink, Helma Verbeij, Ria Zock – 
van Eck (ambtelijk ondersteuner), Mirjam Vergeer (beoogd ambtelijk ondersteuner, notulist) 
Afwezig: Wim Agterhof, Irja de Heij 
Gasten: Kerstin Hogenbirk Hart voor Woerden, Wietske Tideman gemeente Woerden 
 
 
1.Opening en vaststellen van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet de gasten en Mirjam speciaal welkom. 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
2 Stand van zaken / ontwikkelingen voorliggend veld 
Kerstin Hogenbirk, bestuurder Hart voor Woerden (HvW) vertelt dat HvW de opvolger is van 
Welzijn Woerden. De hoofdtaak is het faciliteren van Woerdense vrijwilligersorganisaties. Het 
gaat bijvoorbeeld om werven van vrijwilligers voor de gezamenlijke organisaties of 
doorgeven van collectieve signalen aan de gemeente. Nieuwe vrijwilligersinitiatieven worden 
ondersteund tot het initiatief zelfstandig kan functioneren. 
Het programmaboek van HvW is in lijn met de MAG. Kerstin deelt een overzicht van het 
programma voor 2022 uit. Ik heb gevraagd of ze het wil mailen 
HvW en de gemeente hebben iedere eigen taken. Dat wordt door Kerstin toegelicht aan de 
hand van een actueel onderwerp: de voorbereiding op de opvang van vluchtelingen uit 
Oekraïne. 
Helma wil weten of de extra werkzaamheden die nu op HvW afkomen behapbaar zijn. 
Kerstin geeft aan dat crisis voor gaat en dat hierdoor wel regulier werk wegvalt. 
Rob vraag wat de Participatieraad kan doen. Afgesproken wordt dat op de website van de 
Participatieraad een icoontje met link naar de website van de gemeente (i.s.m. HvW) komt. 
 
Zorg bij HvW is het afnemende aantal (jonge) vrijwilligers terwijl de vraag naar en zwaarte 
van zorgvragen toeneemt. Kerstin vraagt of de Participatieraad de notitie van 
vrijwilligersorganisaties aan de gemeente (najaar 2021) wil lezen als bouwstenen voor de 
(vernieuwde) subsidieverstrekking. Uitgangspunten voor subsidiering worden eind 2022 
vastgesteld door de gemeente. Verder vraagt ze om de Maatschappelijke Agenda concreter 
en consequenter vanuit inwonersperspectief te bekijken. 
 
3 Stand van zaken evaluatie Maatschappelijke Agenda (MAG) 
Zie de bijlage presentatie Evaluatie MAG 17 maart 2022 
Wietske Tideman geeft aan dat het document nog niet klaar is en dat er nog niet is besloten 
of de oude of de nieuwe gemeenteraad het document aangeboden krijgt. Door groot 
personeelsverloop en corona is niet alles uit de MAG gerealiseerd. Wietske / de gemeente 
vindt dat veel wel gelukt is. Foppe geeft aan dat hij / de Participatieraad vindt dat veel niet zo 
goed gelukt is. De Participatieraad geeft een aantal dingen mee: 

- Maak de doelstellingen (nog meer) smart 
- Overweeg om een combinatie met de bestuursopdracht te maken 
- Geef aan de nieuwe gemeenteraad mee wat de knelpunten zijn zodat de MAG 

realistischer worden 
- Neem een open grondhouding aan om meer integraliteit te bereiken. Heb de 

bereidheid om informatie te geven en te ontvangen. 
 
4.Voortgang vanuit Kernteams 
Zorg.  
Corrie heeft meegedaan met een digitale meedenksessie over maatwerkvoorzieningen. 



Zij stelt voor om volgende vergadering iemand van de gemeente te vragen die de opvang 
van vluchtelingen uit Oekraïne coördineert. Vragen zijn dan: wat wordt er gedaan, zowel 
extra als binnen bestaande gemeentelijke taken? Wat moet de gemeente door de extra 
werkzaamheden laten liggen? Wat kan de Participatieraad betekenen? 
 
Jeugd 
Kernteamleden denken mee met de Regionale Agenda Jeugd, de verordening jeugdhulp en 
de vragenlijst voor jongeren. Een idee is om een conferentie voor en door jongeren te 
organiseren. Wie zou dit moeten doen? De Participatieraad? 
Volgende week is er een gesprek met een kandidaat voor het kernteam en een 
vervolggesprek met een andere kandidaat. 
 
Werk en inkomen 
Er is een gesprek geweest met een ambtenaar over de MAG en er is gewerkt aan het 
overdrachtsdocument. 
 
5.Ingekomen stukken en uitnodigingen  
Zie het overzicht 
 
6.Vaststelling verslag vergadering d.d. 17 februari 2022 
Het verslag wordt vastgesteld.  
 
7. Actielijst Participatieraad 
Agendapunten voor de volgende keer: 

- Opvang vluchtelingen Oekraïne 
- Concept evaluatie MAG 
- Woerden Wijzer als er nieuws te melden is 

 
8.Rondvraag en sluiting 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
Rob spreekt Ria toe, omdat dit haar laatste vergadering is. Vanaf 2015 is zij ambtelijk 
ondersteuner geweest. Ze wordt bedankt voor al haar steun en zorg en krijgt een mooie bos 
bloemen. 
Rob sluit hierna de vergadering 
 
 


