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Onderwerp:   adviesaanvraag decentralisatie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang.  

 
 
Geacht college, 
Geachte heer Tharner, 
 
Op uw verzoek (mail  3 juli 2018) bestudeerden wij de visienota “Decentralisatie Beschermd Wonen 
en maatschappelijke opvang, visie 2018 – 2022. Tijdens onze vergadering op 10 oktober jl. werden 
wij over de vele aspecten aan dit onderwerp ruim voorgelicht en was er alle gelegenheid tot het 
stellen van vragen. Dank daarvoor! 
 
Wij realiseren ons dat het hier gaat om beleid voor de gehele regio en dat wij ons in onze advisering 
dan primair op de Haaksbergse situatie dienen te concentreren. Het concrete overzicht hiervan 
ontbreekt nog wat ons betreft. Hierdoor kunnen we ons onvoldoende uitspreken over de gevolgen 
van het voorgestelde beleid voor met name de inwoners van Haaksbergen.  
 
Om hier aan tegemoet te komen, werd op 10 oktober door  u toegezegd dat wij als Participatieraad 
meer inzicht zullen verkrijgen in de lokale infrastructuur van Haaksbergen. Door betrokken te worden 
in de Pilot Haaksbergen verwachten wij meer concreet inzicht te krijgen in de doelgroep en andere 
gebruikersgroepen in Haaksbergen, welke voorzieningen of vormen van ondersteuning nodig zullen 
zijn enz.  
 
Op grond van de visie en de geformuleerde vertrekpunten kunnen wij zonder meer positief adviseren 
dit regionale beleid verder gestalte te gaan geven. De uitgangspunten zijn zeer ambitieus . Dit 
voorgestelde integraal beleid spreekt ons zeer aan. Met veel aandacht voor het waar mogelijk 
verbeteren van de situatie waarin de meest kwetsbare inwoners terecht kunnen komen. 
 
Wij zien met belangstelling de gegevens over de Pilot Haaksbergen tegemoet. In dat proces denken 
we graag mee in onze adviserende rol met betrekking tot de Haaksbergse samenleving.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Leendert van Herk, 
Voorzitter Participatieraad Haaksbergen. 


