
 
 
 

 
Verslag van de vergadering van de Participatieraad Woerden  
21 april 2022 gehouden in het gemeentehuis van Woerden 
 
Aanwezig: Rob Kotvis voorzitter, Adriaan Wirtz secretaris, Ineke Alsem penningmeester, 
Corrie Middelkoop – Wielink, Herma Verbeij, Wim Agterof, Mirjam Vergeer (ambtelijk 
ondersteuner, notulist) 
Afwezig: Irja de Heij, Jaap Burggraaf, Foppe ten Hoor 
Gast: Arthur Rutgrink (gemeente Woerden) 
 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet de gast speciaal welkom. Ook geeft hij toelichting 
op de reden van afwezigheid van 3 leden. Irja stopt als lid van de Participatieraad. Zij blijft 
wel lid van het kernteam jeugd. 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Gesprek met Arthur Rutgrink (coördinator opvang vanuit het sociaal domein) over 
de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Woerden  
De Participatieraad heeft een aantal vragen geformuleerd: wat wordt er gedaan, zowel extra  
als binnen bestaande gemeentelijke taken? Wat moet de gemeente door de extra  
werkzaamheden laten liggen? Wat is de stand van zaken betreffende opvang andere  
vluchtelingen en (huisvesting) andere probleemgroepen? Hoe wordt de samenhang bewaakt  
met andere problematiek? Wat kan de Participatieraad betekenen? 
 
Deze vragen worden beantwoord d.m.v. een presentatie (zie bijlage).  
De gemeente heeft een structuur opgetuigd, waarbinnen wordt gewerkt en overlegd. 
Informatie staat zoveel mogelijk op de website van de gemeente. Omdat Woerden het goed 
regelt, heeft Woerden een aanzuigende werking op vluchtelingen. In de Stadspoort verblijven 
nu 33 vluchtelingen uit Oekraine. De Bleek 1 (ex-Campina) wordt ook klaar gemaakt voor 
opvang. Mocht die accommodatie vol raken dan wordt uitgeweken naar particuliere 
adressen.  
Betrokken zijn ook Ferm Werk, Hart voor Woerden, Vluchtelingensteunpunt. 
 
Woerden heeft ook een taakstelling voor statushouders. Zij heeft nog niet aan haar gehele 
verplichting voor 2021 kunnen voldoen en er komt per 1 juli een nieuwe verplichting bij. 
 
Er is een Raadsinformatiebrief (RIB) gemaakt. Die krijgt de Participatieraad ook. 
 
3. Voortgang evaluatie Maatschappelijke Agenda (MAG) 
De evaluatie is nog niet klaar. Er is wel een overdrachtsdocument door ambtenaren gemaakt 
voor het nieuwe college / de raad. Arthur zorgt dat wij dit ook krijgen (zie bijlage). Hij heeft 
het overdrachtsdocument van de Participatieraad deels gelezen en is het eens met de 
inhoud.  
 



4. Benoeming nieuw lid van de Participatieraad 
Er is gesproken met meerdere kandidaten. Uit de gesprekken is een geschikte kandidaat 
gekomen. Er wordt besloten haar voor te dragen aan de gemeente om lid van de 
Participatieraad te worden. 
Er is mogelijk ook een kandidaat voor een kernteam. Er zal met hem gesproken worden. 
Kernteamlid zou kunnen dienen als opstap naar lid van de Participatieraad, waarin in 2023 
een aantal vacatures komt. 
 
5. Voortgang vanuit Kernteams 
Zorg.  
Er wordt kort onderling gesproken over een onderzoek dat loopt naar thuiswonenden met 
dementie en hoe dat onderzoek zich verhoudt tot de “dementievriendelijke gemeente”. De 
rapportage over dit onderzoek wordt afgewacht. 
Er is een mogelijk nieuwe kandidaat voor het kernteam 
. 
Jeugd 
De tussenstand van de enquête is dat van de 47 mensen die hem hebben ingevuld, de 
meesten tevreden zijn over wat er gebeurt op het gebied van jeugd. Weinigen kennen de 
Participatieraad. Binnenkort wordt een sluitingsdatum voor de enquête bepaald. 
Nely Sieffers van Netwerk Beter Samen wordt gevraagd of zij iemand in haar netwerk kent 
die in het kernteam zou willen.  
De contactpersoon voor jeugd bij de gemeente is iets anders gaan doen. Er wordt niet meer 
(op mailtjes) gereageerd. Suzanne wordt ingeschakeld. 
 
Werk en inkomen 
Acties zijn kijken naar de opvang van de vluchtelingen en naar de implementatie van de 
nieuwe Inburgeringswet.  
Er is een gesprek met de gemeente over de invoering van begeleiding Woerden Wijzer 
(WW) geweest. Er zal de komende tijd ook gekeken worden hoe een en ander bij andere 
gemeentes is georganiseerd. De gesprekken met een delegatie van de Participatieraad 
worden voortgezet. 
 
6. Ingekomen stukken en uitnodigingen  
Zie het overzicht 
 
7. Vaststelling verslag vergadering d.d. 17 maart 2022 
Het verslag wordt vastgesteld.  
 
8. Actielijst Participatieraad 
Agendapunten voor de volgende keer: 

- Uitkomsten enquête jeugd 
- Evaluatie MAG 

 
8.Rondvraag en sluiting 
Er wordt gevraagd naar de afsluiting van het seizoen. Afgesproken wordt deze wordt eind 
juni te houden en niet eind van het kalenderjaar. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 


