
 
 

 
 
 
 
 
 
Aan de gemeente Haaksbergen 
het College van B&W 
t.a.v. Mw. T. Lantink 
afd. Maatschappelijke Ontwikkeling 
Postbus 102 
7480 AC Haaksbergen 

 
 
 
Van:   Participatieraad Haaksbergen 
Uw kenmerk:  uit 15.15116 
Haaksbergen,   18 mei 2015 
 
 
Onderwerp:   Verordeningen Participatiewet 
 
 

Geacht college, 
Geachte mevrouw Lantink 
 

Op 24 april 2015 ontvingen wij het verzoek advies uit te brengen over een drietal concept verorde-
ningen die eerder op 21 april door het college werden vastgesteld. 
 
In de periode tot 18 mei hadden de leden van de Participatieraad de mogelijkheid tot het bestuderen 
van deze teksten.  Tijdens ons overleg op 18 mei kregen wij de gelegenheid tot overleg met de heer 
G. Hoogeveen die ons mede aan de hand van het ambtelijk advies ruim heeft voorgelicht over de 
aard en inhoud van onderstaande verordeningen: 
 

• Re-integratieverordening Haaksbergen (4.6b); 

• Verordening individuele studietoeslag Haaksbergen (4.46); 

• Verordening loonkostensubsidie Haaksbergen (4.47). 
 
Wij constateerden  dat deze verordeningen een overzichtelijk geheel vormen aan regelingen op het 
terrein van ondersteuning bij arbeidsinschakeling, scholing, de premie en het verrichten van 
werkzaamheden in een beschutte omgeving.   
 
Wij realiseren ons dat over de drie verordeningen in het 1-e kwartaal van 2015 reeds regionale 
afstemming met alle andere 13 Twentse gemeenten is bereikt. 
 
 Bovendien beseffen wij dat er gebruik wordt gemaakt van een ‘ruime omschrijving’ waarbij 
voortdurende de “kan”-constructie wordt gehanteerd. Bijvoorbeeld:  ”kan een advies vragen…kan 
voorzieningen aanbieden…kan ondersteuning aanbieden…”.  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Op een aantal fronten is de toon stelliger en concreter. Bijvoorbeeld: “het college stelt nadere regels 
…   het college vraagt advies …. het college maakt een voorselectie ….. het college bepaalt de omvang 
van het aanbod … en legt vast…”    
 
Op grond van de informatie en bespreking concluderen wij  positief te kunnen adviseren over de drie 
verordeningen.  
 
Voor het vervolgtraject zijn wij ons ervan bewust bij het vaststellen van de diverse “nadere regels 
door het college” vooraf een duidelijke rol als Participatieraad te hebben. De samenwerking tussen 
het college en de Participatieraad op het punt van de beoordeling van de doeltreffendheid van het 
re-integratiebeleid is immers vastgelegd in art. 2.4  van de Re-integratieverordening: advies van de 
Participatieraad 1als onderdeel van de  tweejaarlijkse rapportage door het college aan de 
gemeenteraad. 
 
Wij hopen hiermee een constructieve bijdrage te leveren aan de uiteindelijke behandeling van de 
voorgelegde verordeningen Participatiewet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Leendert van Herk 
Voorzitter Participatieraad Haaksbergen. 
 

                                                           
1 In de toelichting (pag. 6) op de Re-integratieverordening Haaksbergen is abusievelijk de term cliëntenraad  
gehanteerd. 


