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Jaarverslag 2018 Participatieraad Haaksbergen 
 
Vergaderfrequentie 
Dit jaar vergaderde de Participatieraad 10 maal.   
 
Adviezen  
In totaal brachten wij zeven adviezen uit, waaronder drie ongevraagd. 
 

1. Na bespreking van de “Mantelzorgpas” en het “Mantelzorgboek, in geval van nood”  
brachten wij hierover ongevraagd advies uit.  Wij adviseerden: duidelijker onderscheid te 
maken tussen Mantelzorgwaardering en Mantelzorgondersteuning.  Ons inziens is het 
verwarrend dat de term “Mantelzorgpas” in Haaksbergen anders wordt geïnterpreteerd dan 
vrijwel overal elders in ons land. Leg in de voorlichting aan Mantelzorgers zo concreet 
mogelijk uit welke  ondersteuning zij vanuit de Gemeente Haaksbergen (Noaberpoort / 
Wijkracht) mogen verwachten. Vooral ook wat er hier aan respijtzorg geboden kan worden. 
 

2. Ook adviseerden wij na de gemeenteraadsverkiezingen ongevraagd  via de informateur 
tijdens de  coalitiebesprekingen afspraken te maken over tien items. Zoals: Mantelzorg  en 
dan vooral ook weer de respijtzorg. Biedt meer duidelijkheid over de mantelzorgwoning. 
Geef meer aandacht aan vrijwilligerswerk en de mogelijkheden om dit te ondersteunen. 
Verhoog de geldende bijstandsnorm tot 120% als verbreding  voor aanvragen van bijzondere 
bijstand en het Kindpakket.  Bevorder de samenwerking tussen fondsen zoals  Stichting 
Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Realiseer een betere afstemming tussen de 
WMO en de Participatiewet. Ga over tot actie waardoor mogelijk  de klanttevredenheid over 
de Noaberpoort nog verder kan worden vergroot. Buit de eigen beleidsruimte uit met 
betrekking huisvesting zoals: meer woonruimte voor jongeren, starters en vooral ook  
eigentijdse  appartementen voor ouderen bijvoorbeeld in een zich vernieuwend Saalmerink.  

 
3. In augustus adviseerden wij op verzoek positief over de te wijzigen Re-integratieverordening 

Haaksbergen. Het ging vooral om technische aanpassingen. Deze wijzigingen waren al op 
regionaal niveau tussen gemeenten afgestemd. Voor de doelgroep levert deze verordening 
Inhoudelijk meer duidelijkheid  over scholing, beschut werk, de No-riskpolis en de 
loonkostensubsidie.  Ook de aandacht voor vorming, vrijwilligerswerk, (arbeidsmatige) 
dagbesteding of andere voorzieningen die bijdragen aan het participeren in de samenleving 
kregen onze volle steun! 

 
4. Geïnformeerd over de voortgang van het beleid met betrekking tot het Kindpakket, brachten 

wij daarover in september een ongevraagd aanvullend advies uit. Desgevraagd bespraken wij 
ook het concept aanvraagformulier Kindpakket en Minimabeleid.  Het advies bevatte 
ondermeer  de volgende onderdelen:  Neem  als Noaberpoort de regiefunctie zodat alle 
‘partners ’ rondom het Kindpakket goed samenwerken. Breng een aantrekkelijke papieren én 
digitale brochure uit met daarin alle kindvoorzieningen met (waar nodig) duidelijke 
doorverwijzingen naar diverse andere voorzieningen waar minima wellicht (ook) voor in 
aanmerking komen. Maak per aanbieder duidelijk  ‘wat wordt geboden’, ‘voor wie’, ‘hoe dit 
kan worden aangevraagd’, en ‘waar men meer informatie vindt’.  Stuur deze info naar alle 
gezinnen met kinderen tot 18 jaar en alle mogelijke ‘vindplaatsen’. Verhoog de 
inkomensgrens voor het Kindpakket van 115% naar 120% van het wettelijk minimum loon en 
laat de vermogenstoets achterwege. Vanwege de eigen bevoegdheid die het College heeft,  
adviseerden wij ook beleid te maken voor onderdelen van het minimabeleid die tot nu toe 
niet in het Kindpakket voorkomen. Bijvoorbeeld:  kledingbonnen (zomer- en winterkleding) 
smartphone voor middelbare scholieren, vergoeding kosten identiteitsbewijs, aanschaf van 
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laptop/ computer (individueel of per gezin), deelname aan culturele evenementen, 
financiering vakantieactiviteiten e.d.;   

 
5. In  oktober adviseerden wij over de visienota “Decentralisatie Beschermd Wonen en 

maatschappelijke opvang, visie 2018 – 2022.” Ook dit beleidsstuk werd opgesteld voor de  
gehele regio. Over de visie en de geformuleerde vertrekpunten konden wij zonder meer 
positief adviseren . De uitgangspunten zijn zeer ambitieus.  Om de advisering toe te spitsen  
op de Haaksbergse situatie, ontbrak helaas het vereiste concrete overzicht. Daardoor kon 
onvoldoende worden geadviseerd met betrekking tot de gevolgen van het voorgestelde 
beleid voor de inwoners van Haaksbergen.  Om hier aan tegemoet te komen, werd  
toegezegd de  Participatieraad te betrekken bij de Pilot Haaksbergen met betrekking tot deze 
problematiek.  Verwacht wordt hierdoor meer concreet inzicht te krijgen in de doelgroep en 
andere gebruikersgroepen in Haaksbergen en de vraag welke voorzieningen of vormen van 
ondersteuning nodig zullen zijn.  
 

6. In oktober 2018 werd ons gevraagd te adviseren over: 
 

o Verordening jeugdhulp Haaksbergen (4.39b) 
o Nadere regels jeugdhulp Haaksbergen (4.40b) 
o Beleidsregels jeugdhulp Haaksbergen (4.55 a) 

  
 Het betrof hier stukken waarover al een jaar eerder was geadviseerd. Nu werd dit gevraagd 
 vanwege de  actualisatie van dit beleid door het nieuwe inkoopmodel en aanbesteding 
 binnen het samenwerkingsverband van de veertien Twentse Gemeenten (Samen-14). Er kon 
 positief worden geadviseerd  waarbij we aangaven benieuwd te zijn hoe duidelijk deze 
 informatie in digitale en papieren vorm voor de inwoners in Haaksbergen beschikbaar komt.   
 

7. Tenslotte werd ons ook in oktober gevraagd te adviseren over:  
 

o Verordening maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen (4.15e) 
o Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen (4.33g)  
o Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen (4.34d) 

 
 Ook hierover was in oktober 2017 al eens geadviseerd en ook hier ging het om  actualisatie 
 en afstemming in het kader Samen-14.  Aan de hand van duidelijke overzichten werden 
 wijzigingen goed in beeld  gebracht. Dit vergemakkelijkte de advisering . Duidelijk werd dat 
 de maatschappelijke ondersteuning voortdurend in ontwikkeling is steeds moet worden 
 aangepast aan de praktische wijzingen daarvan.  De toepassingen door werkzaamheden in de 
 praktijk van alledag zullen uiteindelijk in de beoordeling daarvan door cliënten, professionals 
 en beleidsmakers wel uitwijzen of de nieuwe invulling van dit beleid ook werkelijk effect 
 sorteert.  
 
 Behalve dat wij positief konden adviseren, vroegen wij vanwege mogelijke verwarring 
 aandacht voor de begripsbepaling met betrekking tot de mantelzorgwoning (Beleidsregels 
 art. 1.a). Ons inziens blijft deze omschrijving verwarrend zo lang niet duidelijk wordt of het 
 gaat om de cliënt of de mantelzorger. Bovendien roept art.13,4 van de Beleidsregels vragen 
 op wanneer een mantelzorgwoning wordt geïnterpreteerd als een woning waarin een cliënt 
 woont. Ons inziens dient de cliënt wel degelijk in aanmerking te kunnen komen voor een 
 maatwerkvoorziening woonvoorziening. 

 
Contacten / bezoeken  
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1. Op 16 januari namen drie leden deel aan de voorlichtingsbijeenkomst voor 
gemeenteraadsleden van de Commissie Samenleving.  Centraal  hierin stonden de vele 
aspecten met betrekking tot de Mantelzorg, de  GGD – gezondheidsmonitor, Beschermd 
Wonen , bestrijding van eenzaamheid  en Inkoop ten behoeve van de Jeugdhulpverlening; 
 

2. Twee leden konden aanwezig zijn  tijdens het verkiezingsdebat op 14 februari in  “De Oude 
Molen”.  Dit werd georganiseerd door de KBO Haaksbergen, de Katholieke 
Ouderenvereniging St. Isidorushoeve en de Algemene Seniorenvereniging Buurse. Altijd 
leerzaam  om te vernemen wat er onder mensen leeft en hoe de plaatselijke politici daarover 
met het publiek in gesprek gaat; 

 
3. Door het jaar heen waren wij zo veel mogelijk vertegenwoordigd in de maandelijkse 

bijeenkomsten van het Alzheimercafé en het Mantelzorgpunt; 
 

4. Twee leden bezochten in  februari de regionale vergadering van de veertien samenwerkende 
Twentse gemeenten over het toekomstig beleid met betrekking tot Decentralisatie 
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Het is de bedoeling dat in de toekomst (in 
2022?) iedere Twentse gemeente daartoe een eigen beleid heeft  ontwikkeld. Op plaatselijk 
niveau zal dan voor de eigen inwoners een goed netwerk moeten ontstaan. Voor de 
noodzakelijk meer specialistische  vormen van hulpverlening zal uiteraard in de regio ruimte 
beschikbaar blijven;  
   

5. Ook dit jaar namen wij weer deel aan de voorlichtingsbijeenkomst  over de Participatiewet. 
Bedoeld voor ambtenaren en de vele  vrijwilligers die in het kader van deze wet op diverse 
terreinen directe ondersteuning bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben; 
 

6. Op 3 april werd de Alliantiebijeenkomst Laaggeletterdheid bezocht. Deze werd 
georganiseerd door Taalhuis Haaksbergen, één van de vele onderdelen van Kulturhus 
Haaksbergen.  Deze bijeenkomst maakte weer eens helder waar goede samenwerking toe 
kan leiden. De aanwezigen namen kennis van de resultaten van de taalcursussen, het werk 
van taalcoaches en alle onderdelen van het Taalcafé. Vooral de lezing door een 
ervaringsdeskundige (voormalig analfabeet / laaggeletterde)  was zeer leerzaam en dermate 
concreet dat dit vrijwel direct in beleid kon worden omgezet; 
 

7. In april werd deelgenomen aan het Landelijk Congres voor Adviesraden sociaal domein. Er 
was veel belangstelling voor. In iedere gemeente kan een adviesraad weer net een andere 
rol spelen. Behalve grote verschillen in de uitvoering van taken blijken overeenkomsten in de 
thema’s die overal spelen. Met name  Mantelzorg,  minimabeleid,  de noodzaak tot meer 
regionale samenwerking, blijven zoeken naar ervaringsdeskundigen en meer aandacht voor 
vergroten van werkgelegenheid voor iedereen en in het bijzonder mensen met zogenoemde 
‘grote afstand tot de arbeidsmarkt’.  Tijdens dit congres werd veelvuldig gepleit voor het 
weer nieuw leven inblazen van de Sociale Werkplaatsen;  
 

8. In mei werd in Zwolle een studiemiddag bezocht georganiseerd door de Landelijke 
Vereniging voor adviesraden van mensen met  een Arbeidsbeperking “Mobility”. Daarin 
stonden onderwerpen centraal als:  Beschut Werk, Nieuw Beschut Werk en informatie over 
de ‘Banenafspraak’. Los van de vele technische informatie zijn dergelijke bijeenkomsten zeer 
leerzaam met betrekking tot de vraag  wat er van al deze landelijke maatregelen tenslotte 
ook wordt gerealiseerd in de eigen gemeente. Daarbij moet dan worden gedacht aan het 
beleid met betrekking tot schoolverlaters, beschut werk, dagbesteding en hoe een en ander 
is vastgelegd in de Verordening. Mede naar aanleiding hiervan hebben we daarover onze 
vragen gesteld binnen de eigen gemeente; 
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9. Op  3 september maakte een delegatie kennis met de wethouders Ten Thije, Koopman en 

Scholten. Behalve de mogelijkheid tot wederzijdse kennismaking gaf dit de gelegenheid om 
aan de hand van de tien punten aan de informateur met elkaar in overleg te gaan en onze 
adviserende rol toe te lichten.  Op sommige vragen werd nader onderzoek toegezegd. 
Aangekondigd werd dat er gewerkt wordt aan een nieuw op te stellen Beleidsplan Sociaal 
Domein en aan een plan ter vergroting van de klanttevredenheid over een bepaalde 
voorziening.  Tenslotte werd voorgesteld om ongeveer twee keer per jaar bij elkaar te komen 
met de desbetreffende wethouders; 

 
10. Op 8 oktober overlegden twee leden met de ambtenaren die bezig gaan met het onderwerp 

Inclusiviteit en toegankelijkheid. Ook voor Haaksbergen zal worden nagegaan wat de 
betekenis en consequenties zijn van het “VN-verdrag voor de rechten van mensen met een 
beperking” voor de gemeente, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.  Er 
zullen plannen worden gemaakt met als doel de positie van deze doelgroep te verbeteren. 
Op weg naar gelijkwaardige participatie in de samenleving. In de nabije toekomst wordt het 
actieplan en de inclusie-agenda verder bekend gemaakt. Naar het zich laat aanzien komt er 
vanuit de gemeente een ambitieus plan waarbij ieder kan deelnemen; 
 

11. Op 12 november nam een aantal leden deel aan de miniconferentie over armoede. Hier 
kwamen vooral ervaringsdeskundigen aan het woord. Zij maakten duidelijk wat armoede 
voor hen betekent. Vooral het bij herhaling aan steeds verschillende hulpverleners moeten 
uitleggen wat hun situatie is, (“zorg toch voor één contactpersoon”), er bestaat veel 
onmacht, onnodige tijdsverspilling en traagheid (“van het kastje naar de muur”) en het 
bestaan van verkeerde beeldvorming over mensen in armoede (“stigmatiserend en 
vermindering aan kansen”). De teneur was vooral: “ biedt mensen in armoede meer tijd en 
vertrouwen”; 
 

12. Op 11 december maakten wij kennis met de Stichting Leergeld Haaksbergen die per 1 
januari 2019 van start gaat als 104-e lokale stichting en onderdeel van de landelijke 
vereniging  Leergeld. Het is een welkome versterking in het kader van het Kindpakket binnen 
Haaksbergen. Wij verwachten dat alle inwoners snel  goed op de hoogte gebracht worden 
van alle mogelijkheden; 
 

13. Ook dit jaar werd deelgenomen aan het  ‘Overleg regiovoorzitters adviesraden Twente’  te 
Hengelo. Het voornemen om tot een meer regionaal adviserende raad te komen, 
stagneerde. Niet iedere lokale adviesraad was hier voor. Ondanks de toenemende 
samenwerking tussen de veertien gemeenten over regionaal beleid ; 
 

14. Tot november  bestond er in het kader van de  Participatiewet  tussen een beperkt aantal 
Twentse gemeenten in Almelo regelmatig gezamenlijk overleg in de vorm van een 
Cliëntenraadvergadering.  Wij deden daar graag aan mee!  Omdat de relatie UWV met een 
cliëntenraad van een lokaal werkbedrijf ingewikkelder is geworden en het UWV een 
cliëntenraad op districtsniveau heeft (Overijssel Noord Gelderland) is besloten 
bovengenoemd overleg te stoppen. 

 
 
 
 


