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Jaarverslag 2017 Participatieraad Haaksbergen
Vergaderfrequentie
Dit jaar vergaderde de Participatieraad 11 maal.

Adviezen
1. Bij de start van dit jaar bleek vanuit de gemeente te weinig tijd voor een volledige
adviesaanvraag te zijn ingepland over het “Koersdocument integrale inkoop Jeugd en Wmo,
1 december 2016”. Dit onderwerp was binnen de 14 samenwerkende Twentse gemeenten
door drie werkgroepen al behoorlijk ver uitgewerkt. In onze eerste vergadering lichtten twee
ambtenaren in aanwezigheid van wethouder Van Spiegel dit onderwerp toe. Benadrukt werd
dat deze materie nieuw is voor gemeenten en daardoor kansen biedt om met name voor de
jeugd tot meer maatwerk te komen. Tijdens de presentatie hebben we via vragen, ideeën en
opmerkingen voldoende inzicht kunnen verkrijgen en hebben we dit moment als mondeling
advies beschouwd.

2. In februari brachten we een ongevraagd advies uit over kinderarmoede. Alle inwoners van
Haaksbergen werden via het GemeenteNieuws gevraagd om wethouder Nijhuis ideeën
hierover toe te sturen. Prima initiatief om zo burgers bij het beleid te betrekken. Toch
hadden we als Participatieraad verwacht hierbij eerder te worden betrokken. Vandaar een
ongevraagd advies met als kern vooral een zogenoemd Kindpakket in te voeren. Dit werd
heel goed ontvangen. In het vervolgtraject werden wij volledig meegenomen in de
beleidsontwikkeling. Onder andere participeerde één van de leden in de gespreksronde met
jongeren en instanties over dit onderwerp. In september brachten we het eindadvies uit over
“Besteding extra middelen ter bestrijding gevolgen kinderarmoede en vaststellen ontwerp
Verordening minimabeleid”.
Jammer dat pas op 1 november de uiteindelijke besluitvorming ter goedkeuring naar de
gemeenteraad kon worden gezonden. De uitvoering zal daardoor vooral in 2018 vorm
krijgen. Het geld dat in 2017 niet meer besteed kon worden, wordt overgeheveld naar 2018.
Toegezegd is er voor te zorgen dat de uitvoering van dit beleid in 2018 voor ons goed
inzichtelijk gemaakt zal worden. De inhoud van het Kindpakket zal indien nodig worden
bijgesteld, zodat er uiteindelijk ook andere keuzes kunnen worden gemaakt.

3. Er kon positief worden geadviseerd over de “ Inspraak beleidsregels verhaalkosten van
bijstand Haaksbergen” . Wel bleef verschil van mening over de status van de verschillende
aangeleverde documenten. Het besluit van het College van B&W gaf aanleiding te denken
dat dit al een definitief besluit was, waardoor advies als ‘mosterd na de maaltijd’ zou zijn.

4. Ook de bespreking van het “Beleidskader Huishoudelijke Ondersteuning 2018” gaf
aanleiding tot discussie. Over zowel de status van dit document als de vraag in hoeverre
hierover nog te adviseren viel. Dit document is namelijk opgesteld voor de 14
samenwerkende Twentse gemeenten (Samen-14). Het is de uitwerking van een uitspraak
van de Centrale Raad van Beroep en aan alle kanten juridisch onderbouwd. In onze
advisering hebben we specifiek aandacht gevraagd voor mogelijke consequenties voor
Haaksbergen. Onder andere de vraag naar herindicaties, het verhogend effect op de uitgaven
en met name de vraag of de huidige cliënten volledig en tijdig van het nieuwe Beleidskader
op de hoogte worden gebracht.
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5. Door tijdig betrokken te worden bij de advisering over “Ontwerp Verordening Nadere regels
en Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd” kon precies worden
aangegeven welke onderdelen werden vernieuwd, welke artikelen kwamen te vervallen en
wat de aanvullingen werden. Vanwege dit inzicht konden we tijdig positief adviseren en was
er voldoende ruimte om in een bijlage opmerkingen te maken en vragen te stellen.

6. Er werd positief geadviseerd over “Nadere regels subsidie jeugd Haaksbergen” en “Nadere
regels budgetsubsidies Haaksbergen” .

7. Dit was ook het geval bij het verzoek tot advies over “Nadere regels individuele
Studietoeslag Haaksbergen”. Dit onderwerp was een voorbeeld van wat er regionaal in het
belang van betrokkenen goed is afgesproken, waardoor het voor de plaatselijke situatie niet
nodig is daarvan af te wijken.

Contacten / bezoeken
1. Verschillende leden hebben door het jaar heen het Mantelzorgcafé bezocht. Uiteindelijk
werd als locatie voor de Noaberpoort gekozen en veranderde de naam in het
Mantelzorgpunt. Tijdens één van de bijeenkomsten werd het inmiddels ingestelde
Automaatje geïntroduceerd: vrijwillige chauffeurs die taxiritten verzorgen.
2. Omdat tijdens een commissievergadering ons advies m.b.t. het Beleidskader Huishoudelijke
Ondersteuning niet was meegestuurd, verzocht de GGH om een mondelinge toelichting.
Hiervan werd een kort gespreksverslag gemaakt. Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat, met
brede steun vanuit de veertien gemeenten, een motie werd voorbereid als signaal naar
Rijksoverheid om aan te geven dat er door de stapeling (bij invoering Wmo, korting op het
budget en nu te verwachte stijging van kosten) grote financiële problemen zullen ontstaan.
3. Eén van de leden trad een aantal keren op verzoek van een individuele bewoner met hem in
overleg over de toegankelijkheid van de openbare ruimten in Haaksbergen voor o.a.
mensen met fysieke beperkingen. Met name ook rolstoelgebruikers. Een en ander heeft
geleid tot vragen en opmerkingen met betrekking tot het bestaan van openbare toiletten, de
wens voor meer banken in het centrum van Haaksbergen en het huidige en toekomstige
terrassen- en uitstalbeleid.
4. Dit jaar was er veel aandacht voor het onderwerp Mantelzorg. Belangrijk hiervoor was het
onderzoek door Denise Berends-Elizen: “Gemeente Haaksbergen en mantelzorgondersteuning; zorgen voor mantelzorgers”. De eerste presentatie hiervan is bijgewoond. Ook
namen we deel aan de presentatie voor de Commissie Samenleving . Hier werd duidelijk hoe
de conclusies en aanbevelingen tot daadwerkelijk beleid werden omgezet. We maakten
daarna kennis met de coördinator Mantelzorg, die ons verder heeft voorgelicht over het
concrete beleid. In december bespraken we de ambtsbrief die grotendeels aan het thema
Mantelzorg is gewijd. Dit werd voor ons aanleiding dieper in te gaan op het begrip Mantelzorgpas.
5. Ook dit jaar werd deelgenomen aan het ‘Overleg regiovoorzitters adviesraden Twente’ te
Hengelo. Tot nu toe zijn daar alle 14 Twentse gemeenten vertegenwoordigd. Niet elke
gemeente heeft een Participatieraad met als aandachtgebied het totale sociale domein. De
voorzitters vinden elkaar in ieder geval op het gebied van de Wmo. Vanwege de toenemende
samenwerking tussen de veertien gemeenten groeide vanuit dit overleg de behoefte te
komen tot een gezamenlijke adviesraad met een meer officiële status. Vooral voor die
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onderwerpen waarvan de samen 14 (verplicht) al samenwerken. Voorstel is om het regionaal
overleg eerder in de beleidsprocessen mee te nemen. De plaatselijke raden blijven hierbij
betrokken en worden nadrukkelijk dus niet uitgeschakeld! Vanuit de Participatieraad werd
dit voorstel ondersteund.
6. Met betrekking tot de toepassing van de Participatiewet wordt vanuit een kleiner aantal
Twentse gemeenten regelmatig gezamenlijk overlegd in de vorm van een
Cliëntenraadvergadering in Almelo. De Participatieraad Haaksbergen heeft zich hierbij ook
aangesloten. Tijdens deze overleggen is in principe steeds iemand van het UWV en/of de
gemeente Almelo aanwezig.
7. Behalve dat we de rapportage van Interwerk met betrekking tot de Evaluatie Noaberpoort
hebben bestudeerd, waren twee leden actief betrokken bij de bijeenkomst van mensen die
hadden aangegeven hun ervaringen met de Noaberpoort te willen delen. Helaas was de
uiteindelijke opkomst mager. De Participatieraad zal bij het verdere traject van deze
evaluatie blijvend worden betrokken.
8. In wisselende samenstelling werd dit jaar regelmatig het Alzheimercafé bezocht. Op
verzoek van de organisatie werd in mei een presentatie verzorgd over de plaats en functie
van de Participatieraad.
9. In augustus en september bezochten twee leden de voorlichtingsbijeenkomsten bestemd
voor medewerkers van de Noaberpoort over de Participatiewet en gemeentelijke
regelingen . Er kwamen veel praktische items aan de orde. Afgesproken werd dat dergelijke
sessies regelmatig zullen worden herhaald waardoor kennis over regelgeving blijvend wordt
geactualiseerd.
10. Regelmatig werd nauw samengewerkt met de KBO, die zeer actief is op het terrein van en
voor ouderen. De KBO betrok de Participatieraad bij onder andere de plannen van Post.nl om
het aantal brievenbussen in Haaksbergen terug te brengen en de wijzigingen met betrekking
tot de reserveringen voor de Regiotaxi.
11. Twee leden namen deel aan de inspiratie sessie belegd door Domijn. Het werd een
inspirerende bijeenkomst. Thema was: “Van probleemgericht werken op weg naar de
inclusieve samenleving”. De discussie ging vooral over “omdenken” waarbij veel werd
gesproken over “ontschotten”, terwijl dit in de praktijk maar heel moeilijk bleek te worden
gerealiseerd.
12. We waren in november aanwezig bij de kick-off Wijk-GGD’er. Een belangrijk initiatief dat
gedragen wordt door een brede groep belanghebbenden die met elkaar samenwerken.
Haaksbergen is hierin voorloper als één van de tien landelijke pilots. Uiteraard zullen we daar
de komende tijd verder kennis van nemen.
13. In november werd deelgenomen aan de informatiebijeenkomst wijzigingen sociale
zekerheid in Hengelo, bestemd voor professionals en vrijwilligers uit de gemeenten
Haaksbergen, Borne en Hengelo. Deze bijeenkomst werd druk bezocht en bood uitgebreid
gelegenheid te worden voorgelicht over wijzigingen en het onderling uitwisseling van
informatie en tips. Belangrijk terugkerend platform.
14. Twee leden bezochten in december de bijeenkomst m.b.t. dementievriendelijke
gemeenschap en hebben namens de Partcipatieraad dit pact van harte ondertekend. Alle
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deelnemers spraken af dat volgend jaar alle betrokkenen weer bijeenkomen om het resultaat
na dat jaar te beoordelen.

Overige acties / onderwerpen
1. Sinds januari 2017 is de website van de Participatieraad actief. Via de ICT van de
gemeente werd het mogelijk deze aan de site van de Noaberpoort te linken.
2. Dit jaar is het functioneren van de Participatieraad verder geëvalueerd. Dit vond plaats
onder professionele leiding van Wim Slingerland. Hij sprak aan de hand van gezamenlijk
opgestelde vraagpunten ter voorbereiding apart met de leden van de Participatieraad, de
wethouders Van Spiegel en Nijhuis en de betrokken ambtenaren. Van het geheel werd
door hem een analyse gemaakt die in een gezamenlijk overleg door alle betrokkenen werd
besproken. Dit werd tevens de aanleiding om als leden van de Participatieraad onderling
ook te evalueren en afspraken te maken over een betere taakverdeling.
3. In één van onze vergaderingen werden we door de afdeling Maatschappelijke
Ontwikkeling voorgelicht over het opzetten van een Scootmobielpool . Interessant idee
ook vanwege het plan om de inhoudelijke zaken ter uitvoering van deze pool te laten
beheren door mensen ‘met achterstand tot de arbeidsmarkt’. Eén en ander kwam voort
uit onderzoek door Wijkracht. Voorgesteld werd te beginnen met voorlopig drie
scootmobielen. Na de testfase worden ook Buurse en de Sint Isidorushoeve er bij
betrokken. Bovendien wordt nagegaan of zo’n zelfde pool ook georganiseerd kan worden
voor rolstoelen.
4. We bestudeerden het Uitvoeringsplan 2017 – 2018 van het sociaal domein. Dit
document is bovendien voorzien van een zogenoemde Stoplichtevaluatie van het
uitvoeringsplan 2015 -2016 en bevat tevens het college-advies behorend bij deze
stukken. Aan de hand van deze plannen en evaluatie wordt het beter mogelijk om bij de
planning van de gemeente Haaksbergen aan te kunnen haken.
5. Twee leden van de Participatieraad besloten vanwege privéredenen tussentijds af te
treden. Hierdoor ontstonden twee vacatures. Via een artikel en advertentie in Rondom
Haaksbergen is aandacht gevraagd voor de Participatieraad. Vier inwoners van
Haaksbergen hebben gesolliciteerd. Omdat de verordening Participatieraad Haaksbergen
ruimte biedt voor maximaal 9 leden, konden we besluiten om het huidige aantal leden
van 7 naar 8 uit te breiden. Het College van B& W nam ons voorstel over en benoemde
de volgende nieuwe leden: Marjan Masselink, Ria Ottenschot en Guus Stroot. (zie voor
verdere informatie: www.participatieraadhaaksbergen.nl)
6. We hebben kennis genomen van de gegevens “Cliënt ervaringsonderzoek WMO en
Jeugd 2016”. Positief dat ook nu weer een onafhankelijk bureau hiervoor werd
ingeschakeld. De respons bleek vergelijkbaar met die van het jaar daarvoor. Ons advies
om extra in te zetten op de kans tot grotere deelname aan een dergelijk onderzoek door
jeugdigen werd ter harte genomen. De tevredenheid van de cliënten bleek in het
algemeen te zijn verhoogd! Bij een volgende evaluatie adviseren wij om meer inwoners
te bevragen. We zijn benieuwd naar de conclusies van de gemeente en naar wat er
verder met de conclusies wordt gedaan.
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7. Met veel interesse namen we kennis van de “ Informatiewijzer Haaksbergen” . Voor
deze opzet konden we unaniem positief reageren. De site ziet er goed uit, is
toegankelijk, zeer compleet en duidelijk.
8. In december namen we kennis van het rapport en begeleidende brief met betrekking tot
“Informatie over de Gezondheidsmonitor 2016”. Voor de uitwerking van beleid zal in
2018 de Participatieraad betrokken worden bij de voorbereiding van het beleidsplan
Sociaal Domein 2019 – 2022. Dit wordt dan gerelateerd aan de regionale Samenwerking
Sport en Beweging.

