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Jaarverslag 2015 Participatieraad Haaksbergen  
 

1. Vergaderfrequentie 
In het eerste jaar van zijn bestaan vergaderde de Participatieraad 14 maal. In de meeste 

gevallen kon gebruik worden gemaakt van het gemeentehuis. Het vergaderschema werd 
zoveel mogelijk aangepast aan dat van de gemeente (commissies, raadsvergadering 
e.d.). Ons is toegezegd dat minimaal vergadertijd van twee uur kan worden benut.  

 
2. Bereikbaarheid 

Met de publicaties over de wijzigingen in het sociale domein is ook steeds aandacht 
geschonken aan de oprichting van de Participatieraad. In de loop van het jaar kreeg 
dit ook zijn beslag via de site van de gemeente (o.a. gekoppeld aan de Noaberpoort) 
en is informatie doorgeven aan het Gemeentekompas. 
Het postadres is dat van het Gemeentehuis. De postkamer seint de voorzitter in als er 
poststukken in het postvak van de Paticipatieraad zijn gelegd. 
Er is een eigen e-mailadres aangemaakt. 
  

3. Adviesfunctie 
De volgende (10) adviezen werden uitgebracht over: 
 
- het ontwerp “Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen”; 
- het ”Memo meldpunt sociaal domein”; 
- een drietal concept verordeningen  t.w. “Re-integratieverordening Haaksbergen 

(4.6b)”, “Verordening individuele studietoeslag Haaksbergen (4.46)”en 
“Verordening loonkostensubsidie Haaksbergen (4.47)”; 

- het besluit de Noaberpoort te verhuizen naar het Gemeentehuis; 
- “Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Haaksbergen”; 
- “Algemene subsidieverordening Haaksbergen (9.16b)”met daarbij horende   

“Nadere regels subsidie leefbaarheid, gezondheid en maatschappelijke onder-
steuning Haaksbergen”(9.43) en “Nadere regels subsidie sport Haaksbergen 
(9.44)”;  

- de “Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning”;  
- het ontwerp “Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen” en 

het “Ontwerp Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning”;  
- “Nadere regels subsidie jeugd Haaksbergen (9.46)”;  
- het “Concept Minimabeleidsplan 2016 – 2019, Gemeente Haaksbergen”. 

 
Vanwege te late toezending van de nota “Samen op weg , Twentse visie op vervoer onder 
gemeentelijke verantwoordelijkheid” lukte het niet om tijdig te adviseren 
 

4. Overige activiteiten 
- Er is actief deelgenomen aan de Infobijeenkomst door de gemeente op 24 

maart in de Kappen. Tijdens de infomarkt werd er een doorlopende 
presentatie gegeven waardoor het publiek kennis kon maken en overleggen 
met leden van de Participatieraad; 
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- Diverse bijeenkomsten van het Alzheimercafé zijn bezocht;  
- Op 8 april overlegden we met de voorzitter van de voormalige Wmo-raad, 

Hans Egbers. Hij adviseerde ons later nog verder via de mail. 
- De Participatieraad was vrijwel voltallig aanwezig als “Gast van de Raad” op 

23 april. Op deze manier kon nadien kennis gemaakt worden met de 
raadsleden;  

- Diverse ambtenaren bezochten onze vergaderingen voor nadere toelichting 
en overleg;  

- Er is deelgenomen aan het ”Congres nieuwe zorgvormen” in Utrecht; 
- De themavergadering van de KBO Haaksbergen over o.a. de Wmo is 

bijgewoond; 
- De Participatieraad maakt deel uit van de zogenoemde denktank 

vrijwilligerswerk Haaksbergen; 
- Aanwezigheid in de bijeenkomst van de wijkraad centrum Zuid-West, waarbij 

ook vanuit de Noaberpoort voorlichting gegeven werd over de wijzigingen in 
het sociale domein; 

- De Participatieraad maakt deel uit van het overlegorgaan Cliëntenraden, het 
Werkplein in Enschede; 

- Er is een aantal keren gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aanwezig te 
zijn bij verschillende openbare hoorzittingen van de Commissie bezwaar-
schriften van de gemeente Haaksbergen; 

- Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid aanwezig te zijn op de publieke 
tribune tijdens presentaties binnen de Commissie Samenleving met 
betrekking tot het minimabeleid  en  Decentralisaties, Jeugd en WMO; 

- Op verschillende tijdstippen en in wisselende samenstelling konden wij 
gebruik maken van direct overleg buiten de vergaderingen om met 
ambtenaren en de wethouder over o.a. de verhuizing Noaberpoort en het 
advies nadruk op privacy, toelichting op het subsidiebeleid, planning van het 
beleid etc. ; 

- Er wordt deelgenomen aan de regiovergaderingen van adviesraden in het 
kader van Samen 14. Verschillende gemeenten kennen alleen Wmo-raden, 
andere zijn bezig met het instellen van Participatieraden; 

- Er is kennisgemaakt met vertegenwoordigers van de Anbo in Haaksbergen en 
de regio; 

- Twee leden namen deel aan de zogenoemde Wmo-driedaagse zoals deze 
werd georganiseerd door o.a. de Hogeschool Saxion; 

- Eén lid van de participatie raad verzorgde een presentatie tijdens een 
bijeenkomst van het Katholieke Vrouwen Gilde over alle wijzigingen in het 
sociale beleid in het algemeen en de rol van de Participatieraad in het 
bijzonder;  

- Leden namen deel aan het symposium KBO  en het symposium van Livio, 
“Mantelzorg en Participatie” in Bruggerbosch met vooral aandacht voor de 
zwaarte van mantelzorg binnen intramurale instellingen; 
 

 
5. Thema’s die verder aan de orde kwamen: 
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• We bespraken de noodzaak van enige geheimhouding tijdens de behandeling van 
onderwerpen. Per geval zullen we er aandacht aan besteden.  

• Besteding van het toegestane budget. Er wordt gebruik gemaakt van 
vacatievergoeding. Per bijgewoonde vergadering € 20,-. 

• In afwachting van de jaarplanning door de Gemeente stelden we voor aan de hand 
van het Uitvoeringsplan 2015 – 2016 een eigen planning aan te houden met als 
hoofdpunten:  
 

- Evaluatie Noaberpoort, werkprocessen, uitslagen tevredenheidonderzoeken, eerste 
indrukken functioneren Noaberpoort. Voorziet men in evaluaties samenwerking 
beide teams onderling en tussen het sociaal en preventief team. 
 

- Tijdig kunnen beschikken over voorinformatie van, kennis over en aandachtspunten 

voor het kunnen volgen van het opzetten van het minimabeleid; 

 

- Kunnen we tijdig meedenken over de Mantelzorg. Geïnteresseerd in een eerste 

concept plan van aanpak m.b.t. de problematieken voor mantelzorg, dag van de 

mantelzorg, uitvoering van het mantelzorgcompliment  en alles wat er verder wordt 

gedaan om de wettelijke plicht van de gemeente vorm te geven in de zorg voor de 

mantelzorgers. 

 

- Inzicht in het plan van aanpak m.b.t. de vormgeving van de cliëntondersteuning. Hoe 

ziet het Plan van Aanpak eruit, wat zijn de bevindingen. Inspraak en meedenken 

vanuit de Participatieraad m.b.t. sterke en zwakke items. Hoe wordt de 

laagdrempeligheid, zichtbaarheid en onafhankelijkheid beleefd, waargemaakt. Wat 

te doen als je als ambtenaar tegenstrijdigheid in belangen ervaart?  

• We bespraken binnengekomen mails. Gingen via de mail of telefoon daarop in. 
Onder andere een opmerking over een hoorzitting, vraag om medewerking van een 
afstudeerscriptie, verzoek tot ondersteuning met betrekking tot mantelzorg,  verzoek 
de werking van de Participatieraad te evalueren en kennismaking met leden van de 
Gemeenteraad; 
 
 
 

 


