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Concept 
Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden  
16 juni 2022 gehouden in de Kloosterhoeve in Harmelen 
 
Aanwezig: Rob Kotvis voorzitter, Adriaan Wirtz secretaris, Ineke Alsem penningmeester, Corrie 
Middelkoop – Wielink, Herma Verbeij, Wim Agterof, Jaap Burggraaf, Foppe ten Hoor, Ellis Elting, 
Mirjam Vergeer (ambtelijk ondersteuner, notulist) 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering. Er kunnen geen ambtenaren aanwezig zijn. De agenda wordt 
vastgesteld. 
 
2. Adviesaanvraag inkoop Huishoudelijk Hulp (HH) 
Vooraf wordt gezegd dat er een motie met betrekking tot het abonnementstarief (invoering 
inkomenstoets is ingediend, die waarschijnlijk wordt aangenomen, ook al omdat in het concept-
bestuursakkoord partijen zich hebben uitgesproken voor de invoering van een inkomenstoets. 
In de onderlinge discussie worden met name de volgende punten besproken: 
Het pakket van eisen. Er zijn 63 eisen. Dat zijn er erg veel. Bovendien zijn hieraan geen 
beoordelingscriteria gekoppeld. 
Huishoudelijke hulp wordt als losstaand onderwerp behandeld. Het is echter onderdeel van een 
breder ondersteuningspakket. Het is belangrijk om HH af te stemmen met andere hulp die mensen 
krijgen. 
Er zijn 14 aanbieders. Dat is erg veel als je ze goed wilt controleren. Vraag is in welke mate de 
gemeente de regie wil nemen/controle wil uitoefenen. 
Er is veel administratieve last. De gemeente zou het signaal moeten afgeven dat die last voor de 
medewerkers omlaag moet. 
Het is van belang om te weten of de cliënten tevreden zijn. Er moet dus regelmatig een 
klanttevredenheidsonderzoek zijn. 
Het tekort aan personeel kan deels opgelost worden als de vraag naar HH minder wordt (bv. door 
invoering inkomenstoets). 
Innovatie wordt gemist in de stukken. 
Het advies van de Participatieraad zal gaan over: beperken aanbieders, geen open-housesystematiek, 
beperken vraag, onderzoeken klanttevredenheid. En er wordt aangeboden om mee te denken in de 
projectgroep. 
 
3. Informatie vanuit de gemeente 
Er is geen ambtenaar aanwezig, omdat er weinig nieuws te melden is. Wel is het concept 
bestuursakkoord op de website van de gemeente gepubliceerd. Na het bespreken van een aantal 
punten, wordt besloten voor nu een mail naar de gemeente sturen. Daarin zal staan dat het een 
constructief stuk is, dat er veel onderwerpen die de Participatieraad heeft aangekaart terug te vinden 
zijn in het concept-bestuursakkoord en dat de Participatieraad graag in gesprek gaat met de nieuwe 
wethouders als er een definitief akkoord is.  
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4. Voortgang vanuit Kernteams 
Zorg 
Het is druk in het veld. Er wordt meer doorverwezen als mensen problemen hebben. 
Hart voor Woerden heeft een nieuwe directeur: Joost Witlox. Hij wordt over circa een half jaar voor 
een vergadering van de Participatieraad uitgenodigd. 
Nieuwe ambtenaren “zorg” zijn gesproken en bijgepraat. 
 
Jeugd 
Dit team is druk met de enquête. Ook is gesproken met een nieuwe ambtenaar “jeugd”, een 
ervaringsdeskundige (ervaring met Woerden Wijzer) en er komt nog een gesprek met Woerden 
Wijzer. 
 
Werk en inkomen 
Aandachtspunt is de nieuwe Wet inburgering. Vluchtelingen Steunpunt Groen Hart wordt overspoeld 
met werk. De samenwerking tussen Ferm Werk en Woerden Wijzer is slecht, terwijl die wel 
belangrijke taken bij de inburgering hebben. Het Kernteam denkt dat langdurig projectmanagement 
zou bijdragen aan betere invoering van deze wet. 
27 juni is er vervolggesprek met Ferm Werk. 
 
5. Ingekomen stukken en uitnodigingen a.d.h.v. actueel overzicht 
Er worden complimenten uitgedeeld over het verslag van het gesprek met de formateur. N.a.v. dit 
gesprek wordt het idee geopperd om Adri van Montfoort (directeur van De Thuisbasis) uit te nodigen 
voor een presentatie over de werkwijze van De Thuisbasis. 
 
6. Vaststelling verslag vergadering 19 mei 2022 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
7.  Actielijst Participatieraad stand van zaken maand mei / juni 
Agendapunten voor de of een volgende keer: 

- Gesprek met nieuwe wethouders Sociaal Domein 
- Toelichting op nieuwe Wet inburgering 
- Presentatie Adri van Montfoort 
- Evaluatie MAG  
- inzet van ervaringsdeskundigen.  Uitnodigen Nely Sieffers- zij geeft trainingen aan 

ervaringsdeskundigen 
 

- 4 en 5 kunnen eraf. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor de zomerborrel. 
 
 
 


