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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 2020 gerealiseerd door onder andere de volgende
activiteiten:
Corona
De Covid-19 (Corona) pandemie heeft invloed gehad op het functioneren van Puree. De
vergaderingen zijn in het afgelopen jaar digitaal gedaan. Gelukkig is Puree niet getroffen
door besmettingen en kon dan ook normaal functioneren.
Contact met gemeenteraad, raadscommissies en politieke fracties
Puree volgt de vergaderingen van de raadscommissie en raad digitaal. Bij
raadsvergaderingen of hoorzittingen met voor bijstandsgerechtigden en burgers op of onder
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de armoedegrens relevante onderwerpen waren we aanwezig. Desgevraagd spreken we met
afzonderlijke fracties uit de gemeenteraad over zaken die de Participatiewet en het
Armoedebeleid aangaan.
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 ambtelijke ondersteuning voor het
plezierige contact.
Ondersteuning cliënten
In 2020 zijn 15 vragen van cliënten binnengekomen via mail, contactpagina van de website
of telefonisch. De vragen hebben betrekking:
• Uitkeringsrechten
• Passend werk en rechten om in aanmerking te komen voor een beschutte
arbeidsplaats
• Verschil van mening met Ferm Werk
• Algemene informatievragen over bijstand
In voorkomende gevallen zijn we meegegaan met cliënten naar Ferm Werk of zijn cliënten
doorverwezen naar andere instanties zoals VOTA of geholpen met het vinden van een
reguliere arbeidsplaats.
Advisering aan college en gemeenteraad
Puree heeft in 2020 acht schriftelijke adviezen verstrekt of vragen gesteld:
• Adviezen kwartaalrapportages Ferm Werk Q1, Q2 en Q3 2020
• Advies kwartaalrapportage Sociaal Domein Q4 2019
• Advies Evaluatierapport BMC over Ferm Werk
• Advies Vroegsiganalering
• Advies Conceptvoorstel Beleidsplan Armoede en Schuldhulpverlening
• Advies Puree inzake dekking Nieuwe Wet Inburgering en doorontwikkeling Versneld
Burgerschap
Alle adviezen zijn terug te vinden op de website www.stichtingpuree.nl . Onze adviezen
worden gedeeld 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
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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
• WMO-raad. Adviezen worden gedeeld.
• Ferm Werk, twee leden van Puree maken deel uit van cliëntenraad Ferm Werk
Decemberpakketten
Ook in 2020 heeft Puree weer 62 gezinnen die afhankelijk zijn van een uitkering met
medewerking van Jumbo en Coop blij kunnen maken met tegoedbonnen voor de dagelijkse
boodschappen.

Publiciteit
In 2019 waren er gemiddeld 1900 visits per maand. De cijfers voor 2020 ontbreken helaas
omdat Puree december 2020 van internetprovider is gewisseld waardoor de gegevens
verloren zijn geraakt. We schatten evenwel in dat de website evenals in vorige jaren goed
bezocht wordt door de doelgroep.

Stichtingszaken.
De Stichting vergaderde 8 maal gedurende het verslagjaar. In 2020 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 2020 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 2020 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.
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In 2021 willen we de twee vacatures weer opvullen via een advertentie op de
vrijwilligerspagina van SAM.
Jaarafsluiting
Het ‘Puree-jaar’ 2020 kon dit jaar niet worden afgesloten met het jaarlijkse diner vanwege
de corona maatregelen. De uitgespaarde kosten zijn onder andere via de kerspakkettenactie
ten goede gekomen aan de doelgroep van Puree die voor een belangrijk deel te lijden heeft
onder de beperkende maatregelen.

Vooruitblik op 2021
Participatiewet: werkt ze?
Nog steeds is actueel wat hierover in het jaarverslag 2019 schreven: “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.”
Vanaf 2018 heeft de stichting Puree haar activiteiten meer gericht op de advisering van
gemeente Bodegraven-Reeuwijk om de lokale werking van de participatiewet te versterken.
Dit heeft geleid tot een flink aantal gevraagde en ongevraagde adviezen aan gemeenteraad
en college. In 2021 zet Puree deze lijn voort.
Adviesraad Sociaal Domein
In 2020 een belangrijke stap gezet naar de vorming van een nieuwe adviesraad in
Bodegraven voor het gehele sociale domein. Het college heeft daarover september 2020 de
gemeenteraad geïnformeerd via raadsinformatiebrief RIB 83. Puree heeft daarover op 14
maart 2020 het volgende advies en uitgangspunten aan het college meegegeven:
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•

•

•

•

De adviesraad moet haar wortels in de samenleving hebben. Concrete kennis van de
problemen waar cliënten mee te maken hebben is een voorwaarde voor het
uitbrengen van adviezen. Het actief helpen van cliënten is voor Puree van grote
waarde voor het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen aan politiek en
bestuur. Deelname aan de cliëntenraad van FW is een voorbeeld van client contact.
Een adviesraad die zich uitsluitend richt op beleidsadvies en besluitvorming mist de
praktijk, wordt een vergaderclub en een ivoren toren op afstand van de mensen
waarom het gaat.
Een op te richten adviesraad moet onafhankelijk kunnen werken, gevraagd en
ongevraagd kunnen adviseren. Dat vraagt waarborgen in een wettelijk kader,
statuten als gekozen wordt voor een stichtingsvorm, een gedegen financiering en
passende organisatiestructuur.
De instelling van een Adviesraad Sociaal Domein volgt de gebruikelijke werkwijze:
bepaling visie, missie, taken, doelen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden,
organisatiestructuur, personeelsbezetting, financiering en communicatie. Voor elk
van de stappen volgt een document, bespreking en besluitvorming in de bestaande
organen. Kortom een zorgvuldig proces dat van ‘nul’ af start.
Omtrent de instelling van een adviesraad dient adequaat te worden
gecommuniceerd met de achterban, zijnde de cliënten van Puree. Ook zij hebben
nadrukkelijk een stem in dit proces.

Een eenvoudig ‘in elkaar schuiven' van beide organen lijkt ons niet de goede weg en niet
in het belang van de cliënten van Puree. Wel staan we open voor een zorgvuldig proces
dat kan leiden tot de instelling van een adviesraad. Informatie vanuit het college is
daarbij wenselijk:
• Wat verwacht het college van een op te richten adviesraad SD?
• Welke doelen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken ziet het college
voor zo’n adviesraad weggelegd?
• Wat is de wettelijke inkadering?
• Hoe kan de adviesraad worden ondersteund met structurele financiering,
ambtelijke ondersteuning en andere faciliteiten

In de loop van 2020 is in opdracht van de gemeente door Wilma Kuipers (Stimulansz) een
zorgvuldig proces opgezet om te komen tot deze nieuwe adviesraad. In 2020 zijn vier
werkbijeenkomsten georganiseerd waaraan namens Puree Sietse Bonnema en Jan Bouwens
hebben deelgenomen. Deze werkbijeenkomsten hebben geleid tot een
Uitgangspuntennotitie. Deze uitgangspuntennotitie is in de laatste werkbijeenkomst op 2
februari 2021 besproken en ze heeft de instemming gekregen van Puree in haar vergadering
op 3 februari 2021. In het eerste kwartaal 2021 wordt een digitale stakeholdersbijeenkomst
georganiseerd door de gemeente. In deze bijeenkomst zal de Uitgangspuntennotitie worden
gepresenteerd en besproken met de stakeholders van Puree en Wmo-raad. Naar
verwachting zal rond de zomer 2021 aan de gemeenteraad een voorstel tot inrichting met
bijbehorende verordening Adviesraad Sociaal Domein kunnen worden voorgelegd. In het
najaar kan met een fysieke kick-off de nieuwe adviesraad gepresenteerd worden.
In het proces is wel een verschil van inzicht gebleken tussen Puree en Wmo-raad op het punt
van de individuele belangenbehartiging. Puree is van mening dat individuele
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belangenbehartiging een belangrijk onderdeel en taak moet zijn van de nieuwe adviesraad.
Wmo-raad deelt deze opvatting tot nu toe niet. We zijn bezorgd over de opvatting van de
Wmo-raad omdat het contact met cliënten een belangrijke basis is voor inzicht in de werking
van het beleid in de praktijk. Clientervaringen vormen de basis van beleidsadviezen op
collectief niveau. In de uitgangspuntennotitie is hierover het volgende opgenomen:
De adviesraad richt zich op de collectieve belangenbehartiging van cliënten in het
sociaal domein. Waar de adviesraad individuele vragen en belangen van cliënten
behandelt, staat dit in relatie tot het bredere belang van meerdere cliënten of
groepen van cliënten. De adviesraad verwijst bij hulpvragen door naar geëigende
hulp- of dienstverleningsorganisaties zoals het Sociaal Team, VOTA,
welzijnsorganisaties of onafhankelijke cliëntenondersteuners en -organisaties. In
voorkomende gevallen dat individuele cliënten echt vastlopen in ‘het systeem’,
kunnen leden van de adviesraad de bereidheid hebben om mensen bij te staan/te
helpen.
Puree ziet in deze tekst voldoende ruimte om mensen in nood te helpen en daaruit te leren
hoe het beleid in de praktijk uitpakt en daarover aan het college en raad te adviseren.

Speerpunten 2021
• Oprichting Adviesraad Sociaal Domein en start in het najaar 2021
• Bevorderen plaatsing mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in beschut werk
• Relatie gemeente Bodegraven-Reeuwijk met Ferm Werk: bestuurlijke vernieuwing
• De uitwerking van de Corona maatregelen op burgers met een ‘smalle’ beurs
• Invoering en effecten van het nieuwe beleidsplan Armoede en Schuldhulpverlening

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, de ambtelijke ondersteuning,
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, 26 februari 2021
Het Bestuur,
J. J. Bouwens (voorzitter)
F. Akerboom (secretaris)
A. van Dijk - Osenberg (penningmeester)
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Balans Puree
Activa
Vordering Gemeente
Bijdrage 2020
Asn Bank
Ing Bank

2020
€

2019
€

2018
€

4.105,31
3.696,65

1.500,00
4.104,26
5.899,08

4.102,05
7.239,70

7.801,96 11.503,34 11.341,75
Passiva
Eigen Vermogen
Reservering ICT e.d.
Resultaat verslagjaar:
- Winst of Verlies (-)
Saldo
Nog te betalen en reserveringen

4.211,35
3.500,00

4.371,76
3.500,00

2.508,13
3.500,00

2.114,24
5.597,11
2.204,85

160,41
8.032,17
3.471,17

1.863,63
7.871,76
3.469,99

7.801,96 11.503,34 11.341,75
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Baten/Lasten overzicht
2020

2019

2018

€

€

Baten
Bijdrage Gemeente
Collecten Kerk
ontvangen rente

€

€ 4.843,00
€
€
0,02

€ 4.843,00 €
€ 835,87 €
€
1,03 €

Totale Baten

___________________________________
€ 4.843,02 € 5.679,90 €
5.689,47

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

€ 164,05
€ 2.550,00
€ 390,00
€
€ 288,73
€
8,46
€ 3.430,00
€
€ 126,02

€
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

Totale lasten

€ 6.957,26

€ 5.519,49

€

3.825,94

Baten overtroffen de lasten
De lasten overtroffen de baten

€
€ 2.114,24

€
160,41,

€
€

1.863,63
-

4.843,00
844,36
2,11
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Begroting 2021

Begroting

Werkelijk
Begroting
2021
2020
2020

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

€ 2.550,00
€
€ 300,00
€ 390,00
€
50,00
€ 2.000,00
€ 100,00

€ 3.000,00
€
75,00
€ 300,00
€ 800,00
€ 100,00
€ 1.500,00
€ 100,00

150,00

€ 2.550,00
€
€ 288,73
€ 390,00
€
8,46
€ 3.430,00
€ 164,05
€
€ 126,02

€ 5.540,00

€ 6.957,26

€ 6.025,00

€
,

€

150,00

Dekking
Vergoeding vanuit Gemeente
Vergoeding vanuit Diverse
Rente
Saldo over
Saldo te kort

€ 4.843,00
€ 4.843,00
€ 4.843,00
€
€
€ 850,00
€
€
0,02
€
5,00
€
€
€ 697,00
€ 2.114,24
€ 327,00
____________________________
€ 5.540,00

€ 6.957,26

€ 6.025,00
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