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Jaarverslag 2017 Participatieraad Woerden. 

 

Voorwoord 

 

In dit jaarverslag legt de Participatieraad Woerden verantwoording af over haar activiteiten in het 

jaar 2017. Met tevredenheid kijken we terug op een jaar waarin de Participatieraad wederom veel 

tijd, energie en betrokkenheid heeft ingezet om haar visie en plannen en activiteiten inhoud te 

geven.  

Naast de uitgebrachte gevraagde en ongevraagde adviezen zijn in het verslagjaar weer veel 

contacten gelegd met stakeholders zoals raadsleden, maar ook specialisten en aanbieders. Zo 

proberen wij steeds meer “de vrije ruimte” te benutten om onze visie en onze zienswijze te delen. 

 

Ik wens u veel leesplezier. 

 

Rob Kotvis 

Voorzitter Participatieraad Woerden 

 

 

Inleiding 

 

De Participatieraad (PR) is ingesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Woerden per 1 april 2015 met als opdracht het college te adviseren over alle aspecten van 

het Sociale Domein. Hiermee geeft het college uitvoering aan het gestelde in de WMO, Jeugdwet 

en Wet Werk en Inkomen. In alle drie de wetten, die het gehele Sociale Domein van de gemeente 

omvatten, wordt in verschillende bewoordingen voorgeschreven dat de inwoners van de gemeente 

inspraak dienen te hebben bij de uitvoering van deze wetten door de gemeente. De gemeente 

Woerden heeft ervoor gekozen dit onder te brengen in een overkoepelende Participatieraad. 

 

Samenstelling 

 

De PR bestaat uit negen leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De samenstelling 

is als volgt. Voor elke wet uit het Sociaal Domein is een kernteam geformeerd bestaande uit twee 

vaste leden. We kennen dus drie kernteams: zorg, jeugd en werk en inkomen. De kernteams laten 

zich ondersteunen door een achterban van “ervaringsdeskundigen”. Deze achterban heeft in de loop 

van de tijd een wisselende samenstelling. Naast de kernteams bestaat de PR uit drie algemene leden 

te weten een voorzitter, secretaris en penningmeester. Voor een overzicht van de leden wordt 

verwezen naar de bijlage bij dit verslag. Alle leden doen dit werk als vrijwilliger. Zij ontvangen een 

bescheiden onkostenvergoeding. 
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Website  

 

De participatieraad heeft een eigen website www.participatieraadwoerden.nl.  Er is gekozen voor 

een sobere uitvoering met als primair doel het informeren van de inwoners van Woerden over onze 

werkzaamheden. Ons mailadres info@participatieraadwoerden.nl is onze universele postbus voor 

de inwoners van Woerden en allen die met ons willen communiceren.  

 

Activiteiten 

 

De PR heeft in genoemde periode tien maal vergaderd. Voor de verslagen van deze vergaderingen 

wordt verwezen naar de website. Veel gesprekken zijn gevoerd in wisselende samenstelling met 

beleidsambtenaren van de gemeente Woerden, instellingen en organisaties betrokken bij de 

zorgverlening in het Sociale Domein en met vele individuele inwoners/cliënten Sociaal Domein. Op 

meerdere terreinen is door beleidsambtenaren gevraagd met hen mee te denken bij de ontwikkeling 

van het beleid. Dit is in wisselende samenstelling door leden van de Participatieraad gedaan.  

 

Twee bijzondere éénmalige activiteiten waren de organisatie van twee werkconferenties. De eerste 

werkconferentie was met alle betrokken ambtenaren van de Gemeente Woerden. De tweede 

werkconferentie was gericht op de vertegenwoordigers van de diverse politieke partijen in de 

Gemeenteraad van Woerden. Deze werkconferentie heeft het onderlinge begrip voor elkaars 

werkzaamheden en inzet vergroot. 

  

Adviezen 

 

In de verslagperiode zijn zes adviezen uitgebracht. Voor een overzicht van de uitgebrachte adviezen 

en hun inhoud wordt verwezen naar onze website. De adviezen betroffen de onderwerpen: 

- Evaluatie Sociaal Domein  

- Armoedebeleid 

- Iedereen Doet Mee; Participatie Werk en Inkomen  

- Inclusiebeleid 

- Onafhankelijke Regieondersteuning 

- Uitgangspuntennotitie Inkoop en toekomst doelgroepenvervoer Utrecht W 

 

De PR heeft niet op alle adviezen een reactie mogen ontvangen van het College. Wel hebben we 

kunnen vaststellen dat veelvuldig aan onze adviezen wordt gerefereerd in de discussies over het 

sociaal Domein binnen de Gemeenteraad. 

 

Visie 2016 - 2017 

 

Bij de aanvang van de werkzaamheden van de raad in 2015 is veel energie gestoken in het 

ontwikkelen van een visie op het Sociaal Domein. Al vrij snel werd vastgesteld dat dit noodzakelijk 

was voor een goed functioneren van de raad. De visienota was voor ons de leidraad  bij het 

opstellen van de adviezen en gaf de adviezen de noodzakelijke focus namelijk: de burger centraal. 

De integrale visienota is te vinden op onze website.  

 

Speerpunten 

 

De breedte van het gehele Sociale Domein heeft de Participatieraad doen realiseren  dat het 

belangrijk en effectief is te focussen op diè onderwerpen die naar de mening van de raadsleden en 

haar diverse achterbannen de Woerdense burgers het meest raken. 

De aandacht van de raad gaat dan ook specifiek uit naar de volgende onderwerpen; 

 

http://www.participatieraadwoerden.nl/
mailto:info@participatieraadwoerden.nl
http://www.participatieraadwoerden.nl/userfiles/files/2017%20006%20advies%20evaluatie%20sociaal%20domein%202017(2).pdf
http://www.participatieraadwoerden.nl/userfiles/files/2017%20002%20advies%20armoedebeleid.pdf
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- Een soepele overgang naar volwassenheid van de kwetsbare groep 18-     

plussers, met name gericht op toeleiding naar onderwijs, zorg, werk en samenleving. 

 

- Vroegtijdige signalering van belemmerende en bevorderende factoren voor participatie. 

 

- Het verankeren van onafhankelijke cliëntondersteuning. 

 

- Aandacht voor mantelzorg, ook de verbindingen met vrijwilligerswerk en professionals. 

 

- Het opheffen van schotten tussen wetten WMO, jeugd en participatie, omdat deze een 

belemmering vormen voor maatwerk. 

 

- Het bevorderen van een integrale aanpak tussen de 0e, 1e, 2e en 3e lijn. 

 

- Woerden Wijzer als een laagdrempelige, integrale en cliëntgerichte eerste opvang voor 

vragen en het organiseren van (toegang tot) ondersteuning. 

 

- Privacy: waarborg voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. 

 

 

Financiën 

 

Voor 2017 is de begroting aangehouden conform 2016. Het begrote bedrag van € 17.000,= is echter 

niet besteed, ook overeenkomstig 2016. Op basis van de vaste kosten voor vergoedingen van de 

leden van de Participatieraad en de kerngroepen, alsmede de posten deskundigheidsbevordering en 

activiteiten komt de Participatieraad in 2017 uit op een bestedingsniveau van € 13.000,=. Met de 

gemeente zijn goede afspraken gemaakt over de bijstelling van begrote bedragen voor 2018 en de 

financiële afwikkeling 2017.  

 

 

Conclusie 

 

Na tweeënhalf jaar kunnen we concluderen dat er veel is bereikt in het Sociaal Domein binnen de 

gemeente Woerden maar dat er ook nog veel moet gebeuren. Er is veel bereikt vanuit het gegeven 

dat de gemeente een forse uitbreiding van haar taken kreeg met de invoering van de vernieuwde 

WMO,  de jeugdwet en de wet Werk en Inkomen in combinatie met een korting die vanuit de   

centrale overheid is ingeboekt. Een aantal onderdelen van de WMO en de jeugdwet was  

een volledig nieuw terrein voor de gemeente. Er moet nog veel gebeuren omdat de invulling van het 

Sociaal Domein erg sterk vanuit de uitvoering door de gemeente is gestuurd. De gemeente heeft in 

het najaar van 2017 een evaluatie uitgevoerd op het Sociaal Domein. Een belangrijke conclusie was  

onder andere dat de burger meer centraal moet komen te staan bij alle betrokkenen, zowel in denken 

als in handelen, bij de verdere vormgeving van het sociaal domein. Een conclusie die we graag 

onderschrijven. 
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Bijlage bij het jaarverslag Participatieraad Woerden 2017: 

 

 

De Participatieraad bestond in de verslagperiode uit: 

 

- Rob Kotvis, Harmelen, voorzitter 

- Ton Eijkenaar, Harmelen, secretaris 

- Ineke Alsem, Harmelen, penningmeester 

- Ria Zock-van Eck, Woerden, ambtelijk ondersteuner 

- Andrée van Emst, Woerden, kerngroep zorg 

- Corrie Middelkoop-Wielink, Woerden, kerngroep zorg  

- Wim Agterof, Woerden, kerngroep werk en inkomen 

- Cok Hoogerbrugge, Zegveld, kerngroep werk en inkomen 

- Anne Berkheij, Woerden, kerngroep jeugd  tot oktober 2017 

- Nely Sieffers, Woerden, kerngroep jeugd  tot maart 2017 

- Arjen Beekman, Harmelen, kerngroep jeugd  vanaf september 2017 

- Theo Kemper, Woerden, kerngroep jeugd  vanaf november 2017 

 

 

De diverse kerngroepen zijn ondersteund door: 

 

- Frans Schreuder, Woerden, kerngroep jeugd 

- Debby Wolswijk, Woerden, kerngroep jeugd 

- Thomas-Jan Maas, Woerden, kerngroep zorg 

- Martijn Anker, Woerden, kerngroep zorg 

- Henriëtte Teunis, Woerden kengroep zorg 

- Simone Leushuis, Woerden, kerngroep werk en inkomen 

- Manette Maas, Woerden, kerngroep werk en inkomen 

- Manhal Al Amran, Woerden, kerngroep werk en inkomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


