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Geacht College, geachte Raad, 

 

Wij hebben kennisgenomen van versie 3. van bovengenoemde Beleidsnota en vervolgens van de brief 

van de Cliëntenraad Ferm Werk van 8 januari jongstleden. 

 

In het voortraject heeft een delegatie van de Participatieraad uitgebreid van gedachten gewisseld met 

de opsteller van de Beleidsnota, de heer G. Kraaijkamp. 

 

Met genoegen hebben wij geconstateerd dat een deel van onze opmerkingen zijn verwerkt. 

Aanvullend hebben wij echter de behoefte om specifiek aandacht te vragen voor de jongeren als 

doelgroep. Op verschillende plekken komt deze doelgroep wel terug, zie pagina 7, implicaties voor 

beleid, 3e bolletje met als conclusie “niemand mag tussen wal en schip vallen”. En vervolgens op 

pagina 9, punt 5 “aanpalende beleidsterreinen” over project van het RBL. 

 

Toch vinden wij dit onvoldoende, de jongeren vormen een complexe groep, welke elk hun eigen 

traject vereisen. Zo vinden we bv. op pagina 6, waar ingegaan wordt op de nieuwe doelgroepen 

geen onderscheid tussen jongeren en volwassenen! De Participatieraad vindt dat dit onderscheid wel 

gemaakt dient te worden. Jongeren zijn een zeer kwetsbare doelgroep.  

De Participatieraad stelt daarom voor om aan de nota de volgende punten toe te voegen: 

 

1. In punt 4 beoogde resultaten een nieuw item: 

“nieuwe” jongeren tot 27 jaar stromen niet uit naar de bijstand. 

 

 

 

 



 
 
 
  

 

2. Een tweede samenvattend schema, op pagina 11, specifiek betreffende de jongeren toe te 

voegen, waarin binnen de jongeren de beoogde resultaten en instrumenten worden 

beschreven. 

 

Ten slotte constateren wij dat de beleidsnota een hoog ambitieniveau nastreeft. Gezien de serieuze 

zorgen die spreken uit de conclusies van de genoemde brief van de Cliëntenraad van Ferm Werk en 

aangezien het beleidsstuk betrekking heeft op kwetsbare inwoners van onze Gemeente, zullen wij de 

voortgang op dit dossier kritisch gaan volgen. 

 

Dit voornemen zal door ons worden opgenomen in de uitwerking van ons onlangs opgestelde 

visiedocument 2016-2017. 

 

Wij kijken met belangstelling uit naar uw reactie. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Rob Kotvis 

Voorzitter Participatieraad Woerden 

 


