
 

 
 
 
 
 
 
 
       
      College van B & W, gemeente Haaksbergen  
      t.a.v.  Mw. M. ten Bos,     
      Beleidsmedewerker   
      p/a  Postbus 102  
      7480 AC Haaksbergen. 
 
 
Van:   Participatieraad Haaksbergen 
Haaksbergen,   20  oktober 2021  
Onderwerp:  Advies Ontwerp Verordening minimabeleid Haaksbergen (4.10e) 
 
 
Geacht College, 
Geachte mevrouw Ten Bos, 
 
 
Aanleiding 
Op 23 september 2021 kreeg de Participatieraad Haaksbergen via de mail het verzoek te adviseren 
over het Ontwerp Verordening minimabeleid Haaksbergen (4.10e), dat op 21 september 2021 door 
het college  was vastgesteld.  
 
Ter bestudering ontvingen wij de volgende documenten:  
 

 Advies / Besluit college, datum vergadering 21 september 2021; 
 Verordening minimabeleid Haaksbergen (4.10e); 
 Was- wordt lijst Verordening minimabeleid 2021. 

 
Overwegingen / bespreking 
Uit het Advies/Besluit van het college blijkt dat het gevraagde advies betrekking heeft op een zestal 
wijzigingen. Het betreft onder andere aanpassingen vanuit de uitvoering en wijzigingen als correcties 
op onjuistheden. Bovendien werd aangegeven dat de huidige Verordening minimabeleid inhoudelijk 
niet helemaal doorgelicht is met alle betrokken partners. Als binnenkort het nieuwe beleidsplan 
sociaal domein wordt vastgesteld, zal namelijk wel een algehele herziening van deze verordening 
plaatsvinden. Als dan meer wijzigingen aan de orde zijn, verwachten wij dat dan een verzoek tot 
advisering uitgebreider zou kunnen zijn. 
 
Wij vragen ons af of het vermelden van Stichting Leergeld in deze verordening (nieuw artikel 4,7) ook 
terug zou moeten komen in Artikel 7, “Voorwaarden voor bijdragen”. Daar wordt namelijk gesproken 
van ”een voorliggende voorziening en/of het Jeugdfonds Sport en Cultuur”. Men zou verwachten dat 
daar nu ook Stichting Leergeld zou worden genoemd.  Overigens vragen wij ons af of er wel zo streng 
wordt gecontroleerd op voorliggende voorzieningen.  Wij juichen het toe dat mensen met een 
minimuminkomen zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van alle mogelijkheden die er zijn. Zeker 
waar het kinderen en jongeren betreft, gaat het  immers niet om verrijking, maar om 
tegemoetkoming in noodzakelijke kosten waarvan nog steeds (helaas groter wordende) groepen  



 

afhankelijk zijn. Gelukkig kan het college in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen (artikel 
11).  
 
Advies 
Op grond van het  bovenstaande kunnen wij  positief adviseren de voorgestelde wijzigingen in de 
verordening op te nemen.  Mede naar aanleiding van de uitgebreide reactienota met betrekking tot  
onze bijdrage aan de Evaluatie Armoedebeleidsplan zien wij uit naar het nieuwe beleidsplan sociaal 
domein.   
  
Uiteraard zijn we te allen tijde bereid tot verdere toelichting en bespreking. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Participatieraad Haaksbergen 
Leendert van Herk, voorzitter.  
 


