
Jaarverslag 2020 Participatieraad Haaksbergen 
 
Als adviesorgaan voor het College van B&W op het gebied van de Participatiewet,  de Wmo en de 
Jeugdwet leggen we onze activiteitenvast in een jaarverslag. Hieronder volgt een samenvatting 
daarvan.  
 
Door de coronamaatregelen hebben we slechts vier keer vergaderd. Voor zover dit jaar mogelijk 
namen wij deel aan verschillende bijeenkomsten. Bijvoorbeeld het vaststellen van het Lokaal Sport 
Akkoord. We bezochten het Alzheimercafé, voerden gesprekken met  mantelzorgers, vrijwilligers, 
deskundigen uit organisaties enz. We hadden regelmatig overleg met ambtenaren, bestudeerden 
rapporten en onderzoeken en gingen op werkbezoek.  
 
Onze hoofdtaak blijft adviseren. Namens de inwoners van Haaksbergen!  
We hebben in 2020 op verzoek van het college van B & W slechts vier adviezen uitgebracht.   
 
Heel kort ging het om de volgende adviezen:  
 

1. We adviseerden positief over de Was- en Strijkservice die sinds eind vorig jaar is begonnen 
aan de Zeedijk. Van deze wasserette kan iedere inwoner gebruik maken. Inwoners die via de 
WMO de indicatie krijgen voor wassen en strijken thuis betalen een gereduceerd tarief en 
worden voortaan eerst gewezen op deze mogelijkheid. Naar ons idee een verbetering van de 
WMO module wassen en strijken. Alle informatie verkrijgbaar bij de Noaberpoort;  

 
2. Er verscheen een geheel nieuw Beleidsplan over de schuldhulpverlening. In 2019 hadden we 

hierover al geadviseerd. Het huidige plan bleek een flinke verbetering. Nu ligt er een 
duidelijker plan, waarin de hulp beter gecoördineerd wordt en het voor betrokkenen eerder 
ervaren kan worden als hulpverlening, die breder is dan alleen de aanpak van schulden. 
Daarom vonden wij, mede na raadpleging van ervaringsdeskundigen dat er positief kon 
worden geadviseerd; 
 

3. We werden om advies gevraagd met betrekking tot de verordening met regelingen voor 
uitkeringsgerechtigden. Op maar een klein gedeelte van dit beleid is in financieel opzicht  
invloed vanuit de gemeente mogelijk. Juist dat gedeelte hoefde niet te worden gewijzigd. 
Geen advies dus van onze kant. Wel de vraag om te laten zien wat de praktijk van alledag is 
en op welke manier de gemeente er alles aan doet om – rekeninghoudend met ieders 
arbeidsvermogen – uitkeringsgerechtigden te helpen aan werk; 
 

4. We werden gevraagd te adviseren over regels omtrent Beschut werk. Bedoeld voor mensen 
met een arbeidsbeperking die vaak begeleiding en aanpassing nodig hebben, omdat zij 
aangewezen zijn op een beschutte (beschermde) werkomgeving. Iedere gemeente is  
verplicht per jaar een voorgeschreven aantal mensen tot Beschut werk toe te laten. 
Haaksbergen liet er zelfs meer toe dan verplicht is. De gemeente wilde nu in de regels 
vastleggen deze extra plaatsen niet meer aan te bieden. We hebben geadviseerd dit juist niet 
zwart op wit te zetten. Niemand verplicht de gemeente daartoe. Waarom zou je jezelf deze 
beperking opleggen?  
 

Wie de uitgebreide versie wil lezen: zie de site www,ParticipatieraadHaaksbergen.nl. Wie een 
papieren versie wil lezen kan dat ons laten weten via een mail aan 
participatieraadhaaksbergen@hotmail.com,  een telefoontje naar de receptie van het 
gemeentehuis (053  573 4567) of via een briefje aan de Participatieraad p/a Blankenburgerstraat 
28, 7481 EB Haaksbergen.    


