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Jaarverslag 2020 Participatieraad Haaksbergen 
 
Inleiding 
Zoals iedereen kijkt ook de Participatieraad Haaksbergen terug op een bijzonder 2020. Wij konden 
niet zo functioneren als in welk ander jaar hiervoor. Fysiek met elkaar overleggen werd bemoeilijkt. 
Bovendien vroegen B&W beduidend minder advies en leek sowieso het sociale domein totaal 
verlaten. 
 
In 2020 lis de Participatieraad vier keer bijeen geweest. We zijn niet overgegaan tot vergaderen via 
de digitale weg. Uiteraard werd wel overlegd via de mail en (groeps)app. 
 
Adviezen 
In totaal brachten wij vier adviezen uit. 
 

1. In januari adviseerden wij positief over “de algemene voorziening Wassen en Strijken met 
de gewijzigde Wmo-verordening en bijbehorende beleidsregels”.  

 
Wij benadrukten vooral goed duidelijk te maken dat de invoering hiervan een verbetering is van de 
module “wassen en strijken”.  Wij adviseerden de huidige manier van indiceren te handhaven, 
waardoor het individuele belang voorop blijft staan. De individuele afweging van persoonlijke 
situaties blijft uitgangspunt. Essentieel hierbij is het persoonlijk contact, waardoor het gevoel dat er 
‘weer wat van de inwoners wordt afgenomen’ kan worden omgezet in uitleg over verbetering van 
deze maatwerkvoorziening! Tenslotte adviseerden wij te benadrukken dat het altijd gewijzigd kan 
worden. Bijvoorbeeld:  extra wassen ten gevolge van een veranderend ziekteverloop, specifieke 
gevolgen van een ziekte / behandeling waardoor de noodzaak van meer wassen toeneemt. Voor de 
kwaliteitsbewaking adviseerden wij gebruikers zelf in te schakelen. Vorm een gebruikersraad of 
klankbordgroep.  Geef gebruikers aan open te staan voor hun mening en informeer hen regelmatig 
over alle ins en outs van de voorziening. 
 
 

2. In maart adviseerden wij positief over het “Ontwerp Beleidsplan integrale schuldhulp-
verlening 2020 – 2023 Haaksbergen (4.31a)”. 

 
In juli 2019 hadden wij ongevraagd geadviseerd over het “Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 
2019 – 2023”. In 2020 verscheen het nieuwe beleidsplan (2020-2023). Wij constateerden dat in deze 
herziene versie veel van onze adviezen waren overgenomen. Dit ontwerp blijkt toegankelijker, 
beschrijft beter welke instrumenten worden ingezet en welke resultaten worden nagestreefd. Dit  
laat duidelijker zien wat er wordt verstaan onder integrale schuldhulpverlening voor inwoners van 
Haaksbergen. Aan de hand van opmerkingen en vragen hebben we paginagewijs het nieuwe 
gevraagde advies toegelicht.  Met name richtten wij ons wederom  op concretisering van termen en 
omschrijvingen die daardoor niet voor meerdere uitleg vatbaar kunnen zijn. Daarmee werden en 
passent door ons nogal wat vragen gesteld en suggesties gedaan. Hierop werd in een uitgebreid 
schrijven reeds eind april positief gereageerd.  
 
 

3. In mei reageerden wij uiteindelijk op het verzoek gedaan in februari om te adviseren over 
“de wijziging  Afstemmingsverordening Haaksbergen”.   
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Na bestudering van de informatie besloten wij nog niet tot advisering over te gaan vanwege 
onvoldoende achtergrondgegevens. De gevraagde toelichting en de ambtelijke adviesnota brachten 
ons in mei nogmaals tot het besluit om geen advies uit te brengen.  
 
Het onderwerp waarover gevraagd werd te adviseren, bleek zeer beperkt vanwege de geringe 
beleidsruimte voor de gemeente in de Afstemmingsverordening. Het gaat dan om de zogenoemde 
‘niet-geüniformeerde maatregelen’. Iedere gemeente is wettelijk verplicht zulke maatregelen aan 
uitkeringsgerechtigden op te leggen. De enige beleidsvrijheid die een gemeente heeft, is om over de 
duur en de hoogte van deze financiële maatregelen te beslissen. Omdat wij als Participatieraad geen 
inzicht hebben in de praktijk van alledag, zijn wij niet in staat om te beoordelen hoe vaak, hoe lang 
en hoe hoog deze financiële maatregelen zijn, die door de gemeente (moeten) worden opgelegd. En 
belangrijker: wat daarvan het effect is. Voor ons is het eerder essentieel om te kunnen vaststellen 
dat de gemeente er alles aan doet om deze doelgroep  - rekeninghoudend met ieders 
arbeidsvermogen -  te stimuleren tot het verrichten van arbeid.  
 
Daar kwam nog bij dat de wijzigingen in de Afstemmingsverordening inhoudelijk juist geen 
betrekking hadden op de door de gemeente op te leggen maatregelen. Deze bleken ongewijzigd al   
vanaf 1 januari 2015 te gelden.  Andere voorgestelde wijzigingen hadden te maken met (taalkundige) 
aanpassingen, toevoegingen van nieuwe artikelen en waren nodig voor de harmonisatie van het 
beleid van de drie gemeenten in de Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Borne, Hengelo en 
Haaksbergen.   
 
Tenslotte hebben wij ter informatie gevraagd ons te informeren over onder andere de criteria voor 
het opleggen van sancties, het plan van aanpak en de rol van de uitvoerders in verband met het 
opleggen van maatregelen. 
 
 

4. In oktober adviseerden wij over het “Ontwerp Nadere regels Beschut werk, zoals dit wordt 
opgenomen in hoofdstuk 3 van de Nadere regels re-integratie (4.35b)”. 

 
Ook hier bleek dat het niet ging om inhoudelijke wijzigingen in het Ontwerp Nadere regels Beschut 
werk. Het College van B&W kan besluiten om naast de door de Rijksoverheid voorgeschreven 
plekken beschut werk ook extra  (zogenoemde additionele plekken beschut werk) beschikbaar te 
stellen. Voorgesteld werd nu zwart op wit te gaan vastleggen deze additionele plekken niet meer 
beschikbaar te stellen. Voor het beheer van een wachtlijst worden in het vervolg regels opgesteld.  
 
Wij waren juist blij te constateren dat de gemeente meer fte’s beschut werk heeft gerealiseerd dan 
was voorgeschreven(!). Volgens  de Re-integratieverordening Haaksbergen (4.6c) wordt de gemeente 
niet verplicht tot het instellen van additionele plekken. Door deze wijziging wel op te nemen in het 
ontwerp menen wij dat het College zichzelf onnodig beperkingen oplegt. Als Participatieraad pleiten 
wij er voor dat er alles aan wordt gedaan om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen 
gebruik te kunnen maken van beschut werk. Zich voortaan (tijdelijk vanwege financiële tekorten?) te 
houden aan de voorgeschreven taakstelling hoeft niet te  leiden tot een expliciet besluit om geen 
additionele plekken toe te staan. Vandaar ook ons advies dit niet in een nadere regel vast te leggen. 
 
Contacten / bezoeken 
 

1. Ook dit jaar bespraken we de reactienota over het jaarlijkse  Cliënt- ervaringsonderzoek 
WMO en Jeugd. In 2019 reageerden wij nog uitgebreid. Omdat de vraagstelling en 
systematiek van het onderzoek niet zijn gewijzigd, was er nu geen aanleiding om nogmaals te 
reageren. We namen notie van de opmerking dat in de toekomst een dergelijk onderzoek 
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wel anders zou kunnen worden opgezet. Wel mogen we nog een reactie verwachten met 
betrekking tot het eigen onderzoek binnen de Noaberpoort; 
 

2. In februari werden wij door Annette Zwiep, de coördinator van de Noaberpoort uitgebreid 
geïnformeerd over de vele aspecten van de Noaberpoort. Met name werd aandacht besteed 
aan de rol van vrijwilligers, de veelzijdigheid en professionaliteit van de Noaberpoort, het 
omgaan met  privacy en de invloed van evaluaties; 
 

3.  Ook dit jaar waren we aanwezig in het Alzheimercafé; 
 

4. In verschillende samenstelling hebben we kunnen overleggen met inwoners, ambtenaren, 
vrijwilligers en medewerkers van organisaties. We hebben daardoor gebruik gemaakt van 
deskundigen / betrokkenen  / meelezers bij het opstellen van adviezen; 
 

5. We hebben meegewerkt aan het tot stand komen van het Lokaal Sport Akkoord. Helaas 
werd de voortgang hiervan gehinderd door de coronamaatregelen, waardoor dit gedeeltelijk 
via mailverkeer moest. Gelukkig kon dit door het doorzettingsvermogen van de ambtelijke 
begeleiding en verdere professionele ondersteuning toch worden gerealiseerd; 
 

6. Op verzoek van de gemeente is meegewerkt aan de voorbereiding van een Webinar voor de 
14 Twentse gemeenten over onder andere de vraag van de houdbaarheid van het sociaal 
domein en het belang van preventie;  
 

7. In het najaar hebben diverse leden een werkbezoek gebracht aan de Was- en strijkservice     
(WaST) aan de Zeedijk. 

 
En verder……. 

 
1. De advertentie om nieuwe leden te zoeken,  leverde drie nieuwe leden op: Bert Exterkate, 

Jacintha Geeraths-Prein en Lisette Put werden door het College van B&W benoemd als 
nieuwe leden. Na zes jaar toegewijd lidmaatschap namen we afscheid van Betsie Konniger; 
 

2. Met betrekking tot de Verordening Participatieraad Haaksbergen wordt het College van 
B&W  voorgesteld drie onderdelen te wijzigen. Dit betreft de benoeming van de leden van de 
Participatieraad (art. 3.3), de zittingsduur (art. 3.5) en het budget Participatieraad (artt.9.2b 
en 9.2h).  
 
 


