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Doel van de Stichting Puree
Het doel van de stichting is: het behartigen van de belangen van uitkeringsgerechtigden,
zowel materieel als immaterieel, welke belangen een individueel of een collectief karakter
kunnen hebben, en voorts al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht haar doel te realiseren door:
• Het instellen en in stand houden van een platform van en voor
uitkeringsgerechtigden
• Het geven van voorlichting en informatie aan mensen die afhankelijk zijn van een
uitkering door de gemeente of haar uitvoeringsinstantie.
• Het bevorderen van overleg en contact tussen uitkeringsgerechtigden en
uitvoeringsinstanties over voor hen toepasselijke wetgeving
• Het adviseren van uitkeringsinstanties ter zake van het uitkeringsbeleid
• Het samenwerken met of deelnemen in organisaties met overeenkomstige
doelstelling.

Bestuurlijke verankering
De Stichting Puree heeft haar wettelijke grondslag als cliëntenorganisatie in artikel 47 van
de Participatiewet. Op 18 december 2014 is een convenant gesloten met de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk waarin hiervoor genoemde doelen worden opgedragen en aanvaard
door de Stichting Puree. Het convenant is te vinden op www.stichtingpuree.nl
In het kader van de gemeenschappelijke regeling (GR) hebben de gemeenten Woerden,
Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater de uitvoering van de Participatiewet
samengebracht in één organisatie: Ferm Werk te Woerden. Daarbij zijn tevens alle
verordenende bevoegdheden, waaronder de verordening cliëntenparticipatie overgedragen
aan de GR Ferm Werk. 18 december 2014 zijn de verordeningen vastgesteld in het AB Ferm
Werk. Op grond van de nieuwe verordening cliëntenparticipatie neemt Stichting Puree met
twee leden en één plaatsvervanger deel aan de nieuwe cliëntenraad Ferm Werk. De
cliëntenraad Ferm Werk is in werking getreden per 1 januari 2015. De Stichting Puree wordt
vertegenwoordigd door mw. M. Maas en dhr. J. den Bleker.

Realisatie stichtingsdoelen
Het doel van de stichting werd in 2019 gerealiseerd door onder andere de volgende
activiteiten:
Contact met gemeenteraad, raadscommissies en politieke fracties
Puree volgt de vergaderingen van de raadscommissie en raad. Bij raadsvergaderingen of
hoorzittingen met voor bijstandsgerechtigden en burgers op of onder de armoedegrens
relevante onderwerpen waren we aanwezig en hebben in enkele gevallen via de
inspreekmogelijkheid onze visie gedeeld met de commissie en raad. Desgevraagd spreken
we met afzonderlijke fracties uit de gemeenteraad over zaken die de Participatiewet en het
Armoedebeleid aangaan.
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Overleg met de gemeente en college B&W.
Het regulier overleg met het college, in het bijzonder wethouder Inge Nieuwenhuizen en de
gemeente is informatief en constructief. Puree wordt door de gemeente in een vroeg
stadium (ambtelijk) betrokken bij het beleid rond armoede en bijstand. Puree spreekt haar
waardering graag uit in de richting van het college en Freek de Haas voor het plezierige
contact.
Ondersteuning cliënten
In 2019 zijn 6 vragen van cliënten binnengekomen via mail, contactpagina van de website of
telefonisch. In voorkomende gevallen zijn we meegegaan met cliënten naar Ferm Werk. De
vragen hebben betrekking:
• Activering jongeren, werkhouding en relatie met begeleiders
• Beschut werk
Het aantal vragen is licht gedaald ten opzichte van 2018. We merken dat de cliëntenraad
van Ferm Werk steeds beter gaat functioneren. Daartegenover staat dat de vragen
complexer worden en vaak veel tijd en inzet van de vrijwilligers van Puree vragen.

Advisering aan college en gemeenteraad
Puree heeft in 2019 negen schriftelijke adviezen verstrekt of vragen gesteld:
• Advies kwartaalrapportages Ferm Werk Q1, Q2 en Q3 2019
• Advies kwartaalrapportage Sociaal Domein Q4 2018
• Reactie Puree Gespreksnotitie Leidraad Sociaal Domein juli 2019
• Ongevraagd advies inzake passende cao voor mensen die na 2015 beschut werk
verrichten.
• Ongevraagd advies inzake Kadernota 2020-2023
• Zienswijze kaderbrief 2020 en begrotingswijziging 2019 Ferm Werk.
• Verzoek aanpassing beslagvrije voet inclusief voorstel motie
Alle adviezen zijn terug te vinden op de website www.stichtingpuree.nl . Onze adviezen
worden afgestemd met de WMO-raad.
Deelname kernteam Armoede
De stichting Puree maakt deel uit van het in 2015 ingestelde kernteam Armoede. Armoede is
ook in onze gemeente een actueel thema. 10% van de inwoners leven op of onder de
armoedegrens en moeten rondkomen van een minimaal inkomen. Niet zelden treft dit
ouderen die alleen een AOW ontvangen. De kosten van noodzakelijk levensonderhoud
stijgen, de AOW blijft vrijwel gelijk. We bepleiten 100% kwijtschelding van de gemeentelijke
heffingen voor de minima.
Activiteiten in het netwerk
De Stichting Puree participeerde actief in diverse landelijke, regionale en lokale organisaties,
zoals:
• Landelijke cliëntenraad Participatiewet (LCR).
• Sociaal Team (armoedebeleid)
• PG de Ark. Puree heeft tweemaal gesproken bij de collecte
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•
•
•

WMO-raad. Adviezen worden afgestemd.
Vota, de samenwerking met Vota is goed
Ferm Werk, twee leden van Puree maken deel uit van cliëntenraad Ferm Werk

Decemberpakketten
Ook dit jaar heeft Puree in decemberweer kerstpakketten bezorgd. Deze keer in de vorm
van 46 cadeaukaarten voor gezinnen met een uitkering. De kinderen hebben een eigen
cadeaukaart ontvangen. De pakketten werden mede mogelijk gemaakt door sponsoring van
de PG gemeente de Ark in Reeuwijk.
Publiciteit
De website wordt goed bezocht. In 2019 waren er gemiddeld 1900 visits per maand, het
aantal visits loopt wat terug merken we. Waarschijnlijk heeft dat ook te maken met de
steeds beter werkende informatievoorziening door Ferm Werk, deels hebben we in het
afgelopen jaar wat minder gepubliceerd.

Stichtingszaken.
De Stichting vergaderde 8 maal gedurende het verslagjaar. In 2019 hebben we tweemaal
gesproken met de wethouder Inge Nieuwenhuizen die de participatiewet in haar portefeuille
heeft. Veel onderling overleg vond plaats via email en telefoon. In 2019 werd een
vrijwilligersvergoeding aan de platformleden toegekend van €300. Dit ter compensatie van
gemaakte kosten voor (mobiele) telefoon, printer toebehoren en vervoerskosten.
Bezetting
De volgende personen maakten in 2019 deel uit, of hebben gedurende (een deel van) het
verslagjaar deel uitgemaakt van het platform:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de heer J. den Bleker
mevrouw F. Akerboom (secretaris)
de heer R. Boom
de heer J. J. Bouwens (voorzitter)
mevrouw A. van Dijk – Osenberg (penningmeester)
mevrouw A. M. van Wingerden - den Breejen
de heer T. Zwaneveld (webmaster)
mevrouw M. Maas
de heer M. Meijer
de heer S. Bonnema

De heer J. den Bleker is extern lid van de cliëntencommissie WSW van Ferm Werk te
Woerden. Mevrouw M. Maas en de heer J. den Bleker maken namens Puree deel uit van de
cliëntenraad Ferm Werk.
In 2020 willen we de vacatures die in 2018 en 2019 zijn ontstaan weer opvullen via een
advertentie op de vrijwilligerspagina van SAM.
Opleiding
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Op onze jaarlijkse cursusactiviteit ten behoeve van de deskundigheidsbevordering zijn we
bijgepraat door Marieke Apperloo en Nathasja Kamta van Vluchtelingenwerk Nederland
(VWN) over het vluchtelingenwerk in Bodegraven-Reeuwijk. Hoe verloopt een
asielprocedure? Wanneer mag een vluchteling blijven, hoe lang mag hij blijven? Wat zijn
verplichtingen, zoals inburgering en integratie? Hoe vindt de begeleiding van vluchtelingen
door de vrijwilligers van VWN plaats? Wat is de taakstelling voor onze gemeente? De
vrijwilligers van VWN spelen in het hele traject een belangrijke rol. Zoals op meer gebieden
wordt de rol van de gemeenten groter als het over de opvang van vluchtelingen gaat. De
taakstelling voor onze gemeente wordt weliswaar kleiner door het afnemen van het aantal
statushouders, de financiële verplichtingen zoals de invoering van versneld burgerschap
wordt wel groter. De presentatie, die u hier vindt, gaf aanleiding tot een goede discussie
over de rol van Puree en Ferm Werk.
Jaarafsluiting
Het ‘Puree-jaar’ 2019 is op 23 januari 2020 afgerond met een diner in de restaurant Hapzz in
Reeuwijk Dorp.

Vooruitblik op 2020
In 2018 heeft de stichting haar activiteiten meer gericht op de advisering van gemeente
Bodegraven-Reeuwijk. Dit heeft geleid tot een flink aantal gevraagde en ongevraagde
adviezen aan gemeenteraad en college. In 2019 heeft Puree deze lijn voortgezet. Met name
het beleid rond mensen met een grote afstand tot arbeidsmarkt vraagt nog steeds om
aandacht. Het door het Rijk gevoerde participatiebeleid blijkt in de praktijk niet te leveren
wat ervan verwacht mag worden. We volstaan hier met een verwijzing naar de Eindevaluatie
van de Participatiewet 2019 door het SCP: “De invoering van de Participatiewet heeft
nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen, zoals beoogd met de wet. Voor de
grootste groep, de klassieke bijstandsgerechtigden, is er amper een verschil. Voor mensen
die het recht op toegang tot de sociale werkvoorziening verloren, daalde de kans op werk.
Voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen stegen de baankansen. Hun inkomenspositie
verslechterde echter en het gaat vaker om tijdelijk werk.” Er is nog veel werk te doen.
Speerpunten 2020
• Plan van aanpak voor categorie 3/4/ Ferm Wijzer, Basis arbeidsmarkt, wat te doen
met de teleurstellende uitstroomcijfers?
• Statushouders, inspelen op komende wet Inburgering
• Reactie op externe evaluatie samenwerking gemeente- Ferm Werk
• Een eenduidige en laagdrempelige klachtenprocedure. Zie rapport van de Nationale
Ombudsman: Onderzoek naar klachtbehandeling in het sociaal domein na de
decentralisaties 2017

Onderzoek Adviesraad Sociaal Domein
Het werkveld Sociaal Domein is na de decentralisatie in 2015 door het Rijk breed en complex
geworden. De portefeuille Sociaal domein is inmiddels in financiële omvang het grootste
onderdeel van de gemeentebegroting geworden. We constateren dat de werkvelden van
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PUREE en WMO-raad niet zo strikt meer zijn te onderscheiden als voor de decentralisatie het
geval was. Deze overwegingen geven aanleiding om in 2020 samen met de WMO raad te
onderzoeken of er draagvlak is om te komen tot een Adviesraad Sociaal Domein waarin de
huidige WMO raad en Puree in opgaan.

Woord van dank
De stichting is dank verschuldigd aan de vrijwilligers van het platform, de raads- en
commissieleden voor hun luisterend oor, het college van B&W, Freek de Haas ‘onze’
ambtenaar, de medewerkers en directie van Ferm Werk en vele andere personen en
instanties die het initiatief voor een platform voor uitkeringsgerechtigden ondersteunen.
Mede dankzij de financiële bijdragen van de gemeente en PG De Ark kon PUREE genoemde
activiteiten ontplooien. Toch blijven bijdragen en andere vormen van ondersteuning welkom
om onze doelstellingen te realiseren.

Bodegraven, 23 maart 2020

Het Bestuur,
J. J. Bouwens (voorzitter)
F. Akerboom (secretaris)
A. van Dijk - Osenberg (penningmeester)
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Baten/Lasten overzicht
2019
€
Baten
Bijdrage Gemeente
Collecten Kerk
ontvangen rente

2018
€

2017
€

Totale Baten

€ 4.843,00 € 4.843,00 € 4.843,00
€ 835,87 € 844,36 € 1.804,70
€
1,03 €
2,11 €
9,91
____________________________
€ 5.679,90 € 5.689,47 € 6.657,61

Lasten
ICT kosten Computer
Vrijwilligersvergoeding
Bestuurskosten
Cursussen/Documentatie
PR/Publicitiet
Administratie
Decemberpakketten cliënten
vorige boekjaren
Bankkosten

€
50,82
€ 2.787,50
€ 888,43
€
75,00
€
€
75,59
€ 1.497,09
€
€ 145,06

€ 162,08
€ 1.350,00
€ 543,06
€
€ 237,63
€
€ 1.409,50
€
€ 123,67

€
€ 1.882,88
€
€
€ 139,00
€
€ 1.180,37
€ 230,62
€
86,46

Totale lasten

€ 5.519,49

€ 3.825,94

€ 3.519,33

Baten overtroffen de lasten
De lasten overtroffen de baten

€
€

€ 1.863,63

€ 3.138,28
€
-

160,41
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Balans Puree
Activa
Vordering Gemeente
Bijdrage 2020
Asn Bank
Ing Bank

Passiva
Eigen Vermogen
Reservering ICT e.d.
Resultaat verslagjaar:
- Winst of Verlies (-)
Saldo
Nog te betalen en reserveringen

2019
€

2018
€

2017
€
4.843,00

1.500,00
4.104,26
5.899,08

4.102,05
7.239,70

4.092,14
535,28

11.503,34 11.341,75

9.470,42

4.371,76
3.500,00

2.508,13
3.500,00

2.869,85

160,41
8.032,17
3.471,17

1.863,63
7.871,76
3.469,99

3.138,28
6.008,13
3.462,29

11.503,34 11.341,75

9.470,42
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Begroting 2020

Begroting Werkelijk
Begroting
2020
2019
2019

Begroting Lasten
Vrijwilligersvergoeding
Cursus/Documentatie
PR/ Publicatie
Bestuurskosten
Administratie
Decemberpakketten cliënten
ICT Kosten Computer
vorig BKJ
Bankkosten

€ 3.000,00 € 2.787,50 € 3.600,00
€
75,00 €
75,00 € 500,00
€ 300,00 €
€ 300,00
€ 800,00 € 888,43 € 600,00
€ 100,00 €
75,59 €
50,00
€ 1.500,00 € 1.497,09 € 1.500,00
€ 100,00 €
50,82 € 200,00
€
€ 150,00 € 145,06 € 150,00
,
€ 6.025,00 € 5.519,49 € 6.900,00

Dekking
Vergoeding vanuit Gemeente
Vergoeding vanuit Diverse
rente
Saldo over
saldo tekort

€ 4.843,00 € 4.843,00 € 4.843,00
€ 850,00 € 835,87 € 700,00
€
5,00 €
1,03
€ -160,41
€ -327,00
€ 1.357,00
____________________________
€ 6.025,00 € 5.519,49 € 6.900,00
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