
 
 

 
Aan de gemeente Haaksbergen 
het College van B & W 
t.a.v. Dhr. E. Bouwma 
afd. Maatschappelijke Ontwikkeling 
Postbus 102 
7480 AC Haaksbergen 

 
 
 
Van:   Participatieraad Haaksbergen 
Haaksbergen,   22 oktober 2019 
Onderwerp:   advies “Eerste wijziging  Verordening  jeugdhulp Haaksbergen (4.39b1)” 
 
 
 
Geacht college, 
Geachte heer Bouwma, 
  
De Participatieraad ontving op 11 oktober 2019 per mail het verzoek te adviseren over de 
voorgestelde “Eerste wijziging van de Verordening jeugdhulp Haaksbergen (4.39b1)”. 
 
Naar wij hebben begrepen, volgt de voorgestelde wijziging op artikel 10 van de op 28 november 2018 
vastgestelde Verordening jeugdhulp waarin de controle door het college wordt geregeld.  1 
  
Het aanwijzen van Toezichthouders en het beschrijven van hun taken lijkt ons geheel in lijn met de 
doelstellingen van de Verordening jeugdhulp.  
 
Onze adviestaak werd vergemakkelijkt vanwege de beantwoording van vragen over  de huidige rol 
van het  OZJT en SRT met betrekking tot toezicht op de jeugdhulp.  In de beantwoording werd het 
belang van deze wijziging  duidelijk gemaakt met het oog op het rechtmatig besteden van gelden aan 
de zorg.  
 
De regionale afstemming lijkt ons ook van groot belang.  Het voorstel om net als een groot aantal 
andere Twentse gemeenten, (extra) toezichthoudercapaciteit specifiek voor het toezicht op de Wmo 
2015 en de Jeugdwet bij de Sociale Recherche Twente (SRT) in te kopen, lijkt ons verstandig. 
Evenals het voorstel om twee andere gemeentelijke medewerkers aan te wijzen als toezichthouder 
voor zowel de Wmo 2015 als de Jeugdwet. Dit laatste om ook zelf (kleinere) onderzoeken te kunnen 
uitvoeren en onderzoeken van de SRT te kunnen voorbereiden en/of ondersteunen. 
  
Wat ons betreft kunnen wij niet anders dan positief adviseren en hopen dat alle gelden altijd 
rechtmatig zullen worden aangewend. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Leendert van Herk 
Voorzitter Participatieraad Haaksbergen. 

                                                           
1 Artikel 10 Controle 1. Het college onderzoekt, al dan niet steekproefsgewijs, of de verstrekte voorzieningen 
worden gebruikt dan wel besteed ten behoeve van het doel waarvoor ze verstrekt zijn. 2. Het college kan 
nadere regels stellen met betrekking tot deze controle. 
 


