
 
 

 
 
 

 

 
Aan de gemeente Haaksbergen 

het College van B&W 

t.a.v. Dhr. HH. Rexwinkel 

afd. Maatschappelijke Ontwikkeling 

Postbus 102 

7480 AC Haaksbergen. 

 

 

 
Van:   Participatieraad Haaksbergen. 

Uw kenmerk:  nvt, mailbericht 11-11-2015. 

Onderwerp:   Advies Nadere regels subsidie jeugd Haaksbergen. 

 

 

Haaksbergen,  27 november  2015. 

 

 

 

Geacht College 

Geachte heer Rexwinkel, 

 

Op 11 november  2015 ontvingen wij via de mail het verzoek van de heer Rexwinkel advies uit te brengen over 

Nadere regels subsidie jeugd Haaksbergen (9.46). 

   

Op woensdag 25 november  waren wij in de gelegenheid deze Nadere regels te bespreken. Evenals in eerdere ter 

advisering voorgelegde Nadere regels herkenden wij ook in dit onderdeel de algemene kenmerken van het 

nieuwe subsidiebeleid van de gemeente Haaksbergen. 

 

Na bespreking van de Nadere regels zijn wij unaniem van mening positief te kunnen adviseren. De omschrij-

vingen zijn duidelijk. Daardoor wordt precies aangegeven welke organisaties of initiatieven met betrekking tot 

jeugd in aanmerking komen voor  een waarderings- en/of activiteitensubsidie. 

 

Van deze gelegenheid willen wij graag gebruik maken om de volgende punten onder uw aandacht te brengen: 

 

• Voor de duidelijkheid adviseren wij u in artikel 1,f aan te geven welke organisatie deze educatieve 

activiteiten gericht op het agrarisch bedrijf organiseert; 

• Ons inziens leent de speelotheek ook speelgoed uit aan mensen met een verstandelijke beperking, zodat 

de omschrijving in artikel 2,4 wat betreft de leeftijden ruimer kan worden opgevat; 

• Wij gaan ervan uit dat ook een jongerenorganisatie die op een laagdrempelige wijze activiteiten voor 

jongeren in Haaksbergen organiseert (dus niet alleen expliciet in één van de kerkdorpen) in artikel 2,6 

sub a. wordt bedoeld; 

• Mogen wij er vanuit gaan dat er aandacht blijft voor aanvragen voor subsidie met betrekking tot jeugd 

die niet direct binnen de huidige begripsomschrijvingen vallen? Wij adviseren met name in de voor-

lichting naar de inwoners duidelijk te maken dat ondanks de strakke begripsomschrijvingen en het 

subsidieplafond het iedereen vrij staat om met betrekking tot jeugd subsidie aan te vragen. Ook al zal 

dat dan niet direct worden gehonoreerd.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Leendert van Herk 

Voorzitter Participatieraad Haaksbergen. 


