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Jaarverslag 2018 Participatieraad Woerden. 

 

Voorwoord 

 

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

jaar 2018. Zoals u verderop in het verslag kunt lezen stond 2018 in het teken van de 

gemeenteraadsverkiezingen en de wisseling van de wacht van het College en de Raad. Ik ben er 

trots op dat we in de aanloop van de coalitiebesprekingen een actieve adviserende rol hebben  

kunnen spelen. De resultaten daarvan zijn voor ons herkenbaar terug te vinden in het nieuwe sociale 

beleid dat in onder andere de Maatschappelijke Agenda 2019-2022 tot uiting komt. Ook de 

samenwerking met de beleidsambtenaren ontwikkelde zich in het afgelopen jaar constructief.   

Dit alles betekent niet dat alle verandering ook verbetering betekent. Als Participatieraad blijven we 

de gemeente in de uitvoering van haar taken ten behoeve van het Sociale Domein met een meer dan 

gemiddelde belangstelling kritisch volgen. Samengevat kijken wij terug op een productief en 

leerzaam 2018.                                                         

 

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 Participatieraad 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 
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Participatieraad 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. 

 

 

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 Participatieraad 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 

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.  

 

2018 stond voor de gemeente in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Ook de agenda van de 

Participatieraad werd hierdoor bepaald. Bij de Evaluatie en Lange Termijnplanning Sociaal Domein 

liet de gemeente aan de Participatieraad weten dat nieuw beleid voor de verkiezingen 

ambtelijk/technisch werd doorgeleid naar en voorbereid voor de nieuwe gemeenteraad. Voor het 

realiseren van de ambities in de gemeente Woerden, bleken niet voldoende financiële middelen 

beschikbaar. Een taskforce werd ingesteld om ten behoeve van de nieuwe raadsperiode de dilemma’s 

uit te werken in scenario’s. De nieuwe raad kon op basis van de resultaten uit de taskforce strategische 

keuzes maken. De Participatieraad heeft een advies uitgebracht over het Raadsvoorstel extra 

organisatiekosten programmabegroting Sociaal Domein. 

 

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in zicht zond de Participatieraad een brief naar alle 

politieke partijen waarin bij de voorbereidingen voor de kandidaatstelling en partijprogramma 

aandacht werd gevraagd voor het Sociale Domein. De Participatieraad werd uitgenodigd voor een 

inspraakmoment bij het opstellen van het coalitieakkoord, het kader voor de gemeente voor de 

komende jaren. 

 

Na de verkiezingen is met de drie verantwoordelijke wethouders voor het Sociaal Domein in een 

vergadering van de Participatieraad uitvoerig gesproken over hun plannen en over het 

Coalitieakkoord 2018 – 2022. Een aantal door de Participatieraad naar voren gebrachte 

aandachtspunten werd herkend waaronder Gebiedsgericht Werken, basis voor de plannen. De 

Participatieraad heeft in dit kader ook een themabijeenkomst georganiseerd over Gebiedsgericht 

Werken onder leiding van een medewerker van Movisie. 

 

Een andere bijzondere bijeenkomst was met het Gilde Woerden en het Gilde Ronde Venen over 

Coach4You, een ondersteuningsproject voor scholieren. Met name voor scholieren, die voor het 

eerst de brugklas gaan bezoeken en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

 

http://www.participatieraadwoerden.nl/
http://www.participatieraadwoerden.nl/
mailto:info@participatieraadwoerden.nl
mailto:info@participatieraadwoerden.nl
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Met een vertegenwoordiger van De Rekenkamer is gesproken over een onderzoek naar de 

uitvoering van de jeugdhulp in Woerden.  

 

 

Adviezen 

 

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

adviezen en hun inhoud wordt verwezen naar onze website. De meerderheid van de adviezen 

betroffen zogenaamde ongevraagde adviezen die de Participatieraad op eigen initiatief heeft 

uitgebracht. Eén advies was gevraagd door de gemeente. De adviezen betroffen de onderwerpen: 

• Raadsvoorstel extra organisatiekosten programmabegroting Sociaal Domein (gevraagd) 

• Werkgevers en burgers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (ongevraagd) 

• Reactie op brief Cliëntenraad FermWerk om het naar verwachte positieve resultaat 2018 

niet aan de algemene begroting toe te voegen. (ongevraagd) 

• Beëindigen activiteiten 3.0, dagbesteding en begeleiding naar werk (ongevraagd) 

• Onderzoek naar “thuiszitters” of vroegtijdige schoolverlaters  (ongevraagd) 

 

De Participatieraad 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. 

 

 

Speerpunten 

 

De Participatieraad heeft in 2018 een zelfevaluatie uitgevoerd. Aan de hand van een aantal punten, 

die betrekking hebben op het intern en extern functioneren van de Participatieraad, is aangegeven 

wat goed gaat en wat beter kan bij het functioneren van de Participatieraad en welke verbeterpunten 

dit oplevert. Per kerngroep zijn de volgende speerpunten benoemd (zie ook de website).  

 

Zorg 

- Onafhankelijke cliëntondersteuning. 

- Ondersteuning van kwetsbare burgers. 

- Beschermd wonen. 

 

Werk & Inkomen 

- Jongeren – Onderwijs – Werk (JOW). 

- Armoedebestrijding. 

- Toeleiding naar werk. 

 

Jeugd  

- Het voorkomen van thuiszitters (preventie). 

- Wachtlijsten jeugdzorg naar 0.  

- Meer greep op verwijspatronen van huisartsen.  

- Toeleiding van jongeren (18+) naar opleiding, werk en zelfstandigheid.  

 

 

Financiën 

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 2018 uit op een bestedingsniveau van € 13.900,=. Dit komt nagenoeg overeen met het 

bestedingsniveau van 2017. In de post deskundigheidsbevordering zit zowel de themabijeenkomst 

http://www.participatieraadwoerden.nl/userfiles/files/2018%252520001%252520advies%252520Raadsvoorstel%252520extra%252520organisatiekosten%252520programmabegroting%252520Sociaal%252520Domein_1.pdf
http://www.participatieraadwoerden.nl/userfiles/files/2018%252520001%252520advies%252520Raadsvoorstel%252520extra%252520organisatiekosten%252520programmabegroting%252520Sociaal%252520Domein_1.pdf
http://www.participatieraadwoerden.nl/userfiles/files/2018%252520002%252520advies%252520werkgever%252520en%252520burgers%252520en%252520afstand%252520arbeidsmarkt.pdf
http://www.participatieraadwoerden.nl/userfiles/files/2018%252520002%252520advies%252520werkgever%252520en%252520burgers%252520en%252520afstand%252520arbeidsmarkt.pdf
http://www.participatieraadwoerden.nl/userfiles/files/2018%252520007%2525203_0%252520beeindigen.pdf
http://www.participatieraadwoerden.nl/userfiles/files/2018%252520007%2525203_0%252520beeindigen.pdf


  

4 

Gebiedsgericht Werken met Movisie als wel deelname van leden Participatieraad aan conferenties 

en bijeenkomsten van Koepel Adviesraden Sociaal Domein.  

 

 

Conclusie 

 

De transitie na de decentralisatie van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet is al een paar jaar 

aan de gang en de fase van de transformatie is volop aan de orde. Dat betekent veel voor de rol van 

de gemeente, de werkwijze en de organisatie. Dit heeft geleid tot een majeure omslag die in 2018 is 

vertaald in Begeleiding Dichtbij. De komende jaren zal blijken of dit leidt tot een betere begeleiding 

voor de burger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage bij het jaarverslag Participatieraad Woerden 2018: 

 

 

De Participatieraad bestond in de verslagperiode uit: 

 

- Rob Kotvis, Harmelen, voorzitter 

- Ton Eijkenaar, Harmelen, secretaris 

- Ineke Alsem, Harmelen, penningmeester 

- Ria Zock-van Eck, Bunschoten, 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 

- Arjen Beekman, Harmelen, kerngroep jeugd   

- Theo Kemper, Woerden, kerngroep jeugd   

 

 

De diverse kerngroepen zijn ondersteund door: 

- Henriëtte Teunis, Woerden kengroep zorg 

- Thomas-Jan Maas, Woerden, kerngroep zorg    tot medio 2018 

- Martijn Anker, Woerden, kerngroep zorg    

- Simone Leushuis, Woerden, kerngroep werk en inkomen 

- Manette Maas, Woerden, kerngroep werk en inkomen 

- Manhal Al Amran, Woerden, kerngroep werk en inkomen   

 

 


