Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden gehouden op 10 april 2019
Aanwezig:

Gasten:
Afwezig:

Rob Kotvis (voorzitter), Ton Eijkenaar (secretaris), Ineke Alsem, (penningmeester),
Andrée van Emst, Wim Agterof, Cok Hoogerbrugge, Corrie Middelkoop-Wielink,
Ria Zock-van Eck, (ambtelijk ondersteuner, samensteller verslag).
Gemeente Woerden, Suzanne v.d. Gein bij agendapunten 1 en 2
Foppe ten Hoor, kandidaat PR-lid kerngroep Werk en Inkomen
Arjen Beekman

1. Openingen vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.
De agenda wordt akkoord bevonden.
2. Voortgang Maatschappelijke Agenda 2019-2022 en Planning Implementatie
Aan de hand van een schema (bijgaand) wordt de implementatie/planning van de
onderwerpen die vanuit de Maatschappelijke Agenda worden opgepakt besproken.
De vijf belangrijkste beleidsprioriteiten worden kort doorgenomen.
Er is geen compleet uitvoeringsplan gemaakt, wel op onderdelen. Op 11 april is de politieke
avond over de Maatschappelijk Agenda, begin mei is de besluitvorming gepland. Het is niet
bekend of er amendementen verwacht kunnen worden.
Het College van B&W heeft een reactie gegeven op het door de PR uitgebrachte advies over
de Maatschappelijke Agenda.
In het document staat: “Inzet en belasting van het voorliggende veld. Daarnaast leggen we
een veel duidelijker link tussen het voorliggende veld en de inzet van professionals via
WoerdenWijzer.”
Opgemerkt wordt dat het leggen van een link en samenwerking niet voldoende is. Dit vraagt
investeren in netwerken en het hebben van een wederzijds belang.
Afgesproken wordt dat de gemeente de PR informeert over de Overgang van WmoWLZ.
De Participatieraad heeft opmerkingen gemaakt die betrekking hebben op de tekst van de
Maatschappelijke Agenda. De tekst is echter niet aangepast.
Opgemerkt wordt dat de Participatieraad dan concrete tekstvoorstellen had moeten doen.
Er wordt nog gekeken naar de rol van de Participatieraad bij de verschillende onderwerpen,
wat op welk moment verwacht wordt, of meedenken is gewenst gedurende de uitvoering
en/of een formeel advies.
In een brief van wethouder De Weger wordt aangekondigd dat Adviesbureau Raedelijn
binnenkort contact opneemt voor een gesprek met de PR over Ouderen langer thuis,
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momenteel een onderwerp waar veel organisaties mee bezig zijn. Afgesproken wordt dat drie
leden van de PR hierover in gesprek zullen gaan.
3. Verhalen uit de praktijk
De voorgelegde casus met een hulpvraag wordt kort besproken. Dit roept de vraag op waar
de vrijwillige zorg- en hulpverlening eindigt bij vragen uit de wijk en wat ethisch
verantwoord is. De gemeente lijkt een zekere regie te willen voeren op de inzet van
vrijwilligers. Afgewacht wordt hoe het voorliggende veld wordt georganiseerd.
Afgesproken wordt een aantal casussen te verzamelen, de rode draad daaruit te halen en die
aan de gemeente voor te leggen
4. Voortgang vanuit de kernteams
Zorg. Afgesproken wordt het Verslag bezoeken dagbesteding gemeente Woerden met daarin
een aantal aanbevelingen met een aanbiedingsbrief aan B&W en de gemeenteraad te sturen.
Er is deelgenomen aan een Meet en Greet bijeenkomst over eenzaamheid waarbij ongeveer
60 genodigden van formele en informele zorg en de gemeente aanwezig waren. Oplossen van
eenzaamheid is lastig, is maatwerk, tijdrovend en heeft te maken met bewustwording.
Vrijwilligers kunnen dit probleem qua kwantiteit en kwaliteit niet oplossen. Professionals
hebben hierbij vooral een verbindende functie.
Een aantal Werknemers van Welzijn Woerden is in dienst gekomen van de gemeente
Woerden en voor nieuwe werknemers geldt dit ook. Hiermee verdwijnt de zelfstandige
organisatie met de eigen cultuur en eigen verantwoordelijkheden. Belangrijk is de
doelstelling van Welzijn Woerden als uitgangspunt te blijven nemen.
Eén van de leden maakt zich ernstig zorgen over de ontmanteling van Welzijn Woerden en
vindt dit een beleidsdwaling. Dan zouden ambtenaren het hele welzijnswerk moeten gaan
overnemen. De Participatieraad wil eerst de verdere implementatie afwachten.
Jeugd. De voorzitter heeft een goed gesprek gehad met een kandidaat voor het kernteam
Jeugd. Zij doet al mee in het kernteam en zal worden voorgedragen als PR-lid.
Werk en inkomen.
Er komt een vervolggesprek op het onderzoek van de Hoge School Utrecht naar Participatie
en zelfredzaamheid van burgers in Woerden.
In vervolg op de brief die door de Participatieraad naar de gemeente is gestuurd over
Scholing van uitkeringsgerechtigden is een gesprek gevoerd met de gemeente. Een
kernteamlid gaat hierover verder met de gemeente in gesprek en de gemeente gaat
verschillende punten uitwerken.
Verkennend onderzoek wordt gedaan naar het aantal UWV-uitkeringsgerechtigden met een
minimum inkomen. Dit lijkt een grote groep te zijn die niet in beeld is, ook niet in De staat
van Woerden. Dit geeft een vertekend beeld en deze groep maakt nauwelijks aanspraak op
allerlei extra voorzieningen.
Vanuit de kerngroep wordt bij de gemeente geïnformeerd naar de uitvoering van de
Vereenvoudiging Beslagvrije Voet. Indien de gemeente de wettelijke regeling niet uitvoert
wordt de opgestelde concept brief verstuurd.
Er wordt een afspraak met de gemeente gemaakt over de nieuwe wet Schuldenregelingen.
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Binnenkort is er een gesprek met de gemeente over Armoedebeleid.
5. Ingekomen stukken en uitnodigingen a.d.h.v. een actueel overzicht
Geen opmerkingen.
6. Vaststelling verslag vergadering d.d. 14 maart 2019
Het verslag wordt vastgesteld.
7. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
8.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid.

