
 

 
 
Concept 
Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden  
19 mei 2022 gehouden in het gemeentehuis van Woerden 
 
Aanwezig: Rob Kotvis voorzitter, Adriaan Wirtz secretaris, Ineke Alsem penningmeester, Corrie 
Middelkoop – Wielink, Herma Verbeij, Wim Agterof, Jaap Burggraaf, Foppe ten Hoor, Mirjam Vergeer 
(ambtelijk ondersteuner, notulist) 
Toehoorder: Ellis Elting (lid Participatieraad per 1 juni 2022) 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet Ellis Elting speciaal welkom. Zij is per 1 juni 2022 
benoemd tot lid van de Participatieraad. 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Enquête jeugd 
De eerste bevindingen worden toegelicht vanuit Kernteam Jeugd (zie bijlage). Er zijn tot nu toe 46 
reacties gekomen. Er wordt nog een herinnering gestuurd. Half juli wordt de enquête gesloten. In 
september komt het Kernteam met de definitieve resultaten. Doel van de enquête was bekendheid 
geven aan de Participatieraad, onderzoeken waar de Participatieraad op kan inzetten en of er 
mensen zijn die zich willen inzetten voor de Participatieraad.  
Er zijn veel positieve opmerkingen gemaakt over het aantal voorzieningen voor de jeugd. Maar dit 
betreft vooral voorzieningen voor jeugd tot 15 jaar. Gemist worden voorziening voor 15+-ers en 
jongerenparticipatie. Het zou goed zijn om beide leeftijdsgroepen apart te bekijken.  
Vanuit de vergadering wordt geopperd om jongerenwerkers uit te nodigen voor een vergadering, om 
meer binnen het voortgezet onderwijs te communiceren en om advies te geven aan de nieuwe 
wethouder jeugd.  
  
3. Overdrachtsdocument ambtelijke organisatie aan gemeenteraad 
Het overdrachtsdocument van de ambtenaren moet gezien worden als een intern 
informatiedocument voor onderhandelaars en (in)formateur. Op 21 mei wordt met formateur en 
onderhandelaars gesproken.  Inzet Participatieraad zal zijn: aandacht voor visie, concrete doelen en 
evaluatie, redeneren vanuit (de problemen van) de inwoners, versterken van alle kernen/wijken, 
aandacht voor jeugdparticipatie. Het eigen overdrachtsdocument is het uitgangspunt. 
 
4. Concept jaarverslag 2021  
De secretaris krijgt nog wat aanvullende opmerkingen toegestuurd. 
 
5. Voortgang vanuit Kernteams 
Zorg 
Er zijn problemen met de regiotaxi en het doelgroepenvervoer. Er zal een gesprek met de 
betreffende ambtenaar zijn. 
 



Jeugd 
Dit team is druk met de enquête (zie agendapunt 2) 
 
Werk en inkomen 
Aandachtspunt is de inburgering. De vraag is of de gemeente de nieuwe taken wel aan kan. Er moet 
bijvoorbeeld een persoonlijk inburgeringsprogramma voor elke inburgeraar komen. Ook wordt nu 
ook veel tijd besteed aan de opvang van Oekraïners. Gaat dat niet ten koste van statushouders? 
Het Kernteam Werk en Inkomen onderhoudt regelmatig contact met Ferm Werk en wordt goed op 
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen daar. 
 
6. Ingekomen stukken en uitnodigingen a.d.h.v. actueel overzicht 
Zie het overzicht. Er zijn geen opmerkingen of vragen. 
 
7. Vaststelling verslag vergadering 21 april 2022 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
8.  Actielijst Participatieraad stand van zaken maand mei 
Agendapunten voor de volgende keer: 

- Coalitieakkoord 
- Evaluatie MAG (indien gereed) 

Op de actielijst komt als nieuw punt de inzet van ervaringsdeskundigen (hoe in te zetten als input 
voor beleid?) 4 en 6 kunnen eraf. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 


