
 
 

Aan de gemeente Haaksbergen 
het College van B&W 
t.a.v. Mw. A.G.H. Zwiep 
afd. Maatschappelijke Ontwikkeling 
Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. 

 

 
Van:   Participatieraad Haaksbergen 
Uw kenmerk:  nvt, mailbericht 03-11-2015 
Haaksbergen,   03-12-2015 
Onderwerp:   Advies Minimabeleidsplan 2016 – 2019, Gemeente Haaksbergen 
Bijlage:   1 
 

 
Geacht College 
Geachte mevrouw Zwiep, 
 
Op 3 november  2015 ontvingen wij via de mail het verzoek advies uit te brengen over het door het 
College vastgestelde concept Minimabeleidsplan 2016 – 2019, Gemeente Haaksbergen. 
   
Op woensdag 25 november bespraken wij dit beleidsplan. Het leverde een uitgebreide discussie op 
over dit voor het sociale domein belangrijke onderwerp. Wij kwamen tot de conclusie dat het ons 
niet lukte om als Paticipatieraad een unaniem advies te geven. Wij besloten daarom voorafgaand aan 
de advisering in ieder geval de volgende twee vragen te stellen:  
 

• Op grond van welke overwegingen wordt in dit beleidsplan voor de onderscheiden 
onderdelen gekozen voor verschillende inkomensgrenzen van het minimuminkomen?  

• Wat is in feite de status van dit beleidsplan? Mogen we ervan uitgaan dat er in nadere 
regelingen of anderszins concrete uitwerking wordt gegeven aan al wat in de verschillende 
hoofdstukken wordt aangegeven?  Als dat het geval is, verwachten we in een volgend 
document voldoende informatie waar inzicht wordt gegeven in de basis van het huidige 
beleid en de manier waarop het beleid in de toekomst concreet wordt vorm gegeven.  

 
De beantwoording van deze twee vragen (mail van 27-11-2015)bespraken wij in onze bijeenkomst 
van 2 december j.l. Ook nu kwamen wij tot de conclusie niet unaniem positief te kunnen adviseren. 
 
Wij melden u dan ook het volgende:  
 

1 De overgrote meerderheid van de Participatieraad adviseert positief over dit beleidsplan. 
Hierbij wordt aangetekend dat wij uitgaan van een goede monitoring aan de hand van de 
in de mail toegezegde Verordening minimabeleid, Beleidsregels of Uitvoeringsregels. 

 
2 De kleinst mogelijke minderheid adviseert het beleidsplan nog eens kritisch te bezien en 

antwoord te geven op de vragen die de tekst zelf oproept.  Heel veel blijft onduidelijk 
betreffende  de werkelijke omvang van de problematiek, de specifieke Haaksbergse 
situatie, welke keuzes uiteindelijk worden gemaakt enz. Ter verduidelijking worden deze 
vragen, die al eerder aan de Afdeling  Maatschappelijke Ontwikkeling werden voorgelegd 
als bijlage toegevoegd.         

 
Met vriendelijke groet, 
 
Leendert van Herk 
Voorzitter Participatieraad Haaksbergen. 


