Meedenken is ook meedoen. Doe je mee?
Nee, “we” halen niet dagelijks de pers! Soms krijgen “we” het verwijt weinig zichtbaar te zijn.
Daarom even dit bericht van de Partcipatieraad Haaksbergen.
De Participatieraad Haaksbergen bestaat sinds 2015 als adviesorgaan voor het college van B & W. In
totaal werd bijna 30 keer geadviseerd over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
Participatie wet of de Jeugdwet. Meestal wordt ons gevraagd te adviseren. Een aantal keren
adviseren we ongevraagd.
Zo deden we dit vóór het ontstaan van het nieuwe College. We gaven tien aandachtspunten door
aan de informateur. In de hoop dat deze hoog op de agenda zouden komen.
Op 3 september maakten wij kennis met onze drie nieuwe wethouders. Uiteraard werden deze
onderwerpen besproken.
Waar hebben wij onder andere voor gepleit:
• Graag meer aandacht voor het onderwerp Respijtzorg. Zo concreet mogelijk aangeven op
welke manier mantelzorgers kunnen rekenen op ondersteuning. Ondersteuning op maat;
• Zorgen voor regelingen die het realiseren van een mantelzorgwoning sneller en duidelijker
mogelijk maakt;
• Met elkaar zullen we ons moeten inspannen het broodnodige vrijwilligerswerk in stand te
houden. Ook vrijwilligers worden steeds ouder, zodat er sprake is van dubbele vergrijzing.
We moeten er niet aan denken dat er werkelijk een tekort ontstaat aan vrijwilligers;
• Wij vragen aandacht voor verruiming van het aantal mensen dat gebruik kan maken van
bijzondere bijstand en in het bijzonder van het Kindpakket . En met ook dezelfde criteria als
in Hengelo en Borne, gemeenten waarmee Haaksbergen het uitvoeringsteam deelt;
• Ons lijkt het verstandig als in Haaksbergen de drie (particuliere) fondsen t.w. Stichting
Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds zó samenwerken dat het voor inwoners één
adres, één loket wordt. We zien liever dat alles via één vast contactpersoon uit de
Noaberpoort wordt begeleid, in plaats van met veel verschillende personen te maken te
krijgen;
• Wij adviseren om meer energie te steken in mensen die nu nog worden omschreven als ‘op
afstand van de arbeidsmarkt’ om hen toch aan een baan te helpen. Mocht dat echt niet
haalbaar blijken dan past vanuit de gemeente ook veel inspanning om goede dagbesteding
mogelijk te maken. Sinds 2015 zijn dit nieuwe taken voor alle gemeenten in Nederland!;
• Waar de gemeente zijn invloed zou kunnen laten gelden op de vergroting van de huisvesting
vragen wij aandacht voor goed betaalbare woningen, huisvesting voor jongeren / starters. En
behalve dat ook meer creatieve oplossingen te zoeken door bijvoorbeeld woonruimte te
(laten) maken in leegstaande panden (het politiebureau, de oude brandweerkazerne e.d.)
mantelzorgwoningen en betere of te wel eigentijdse appartementen voor ouderen die
zouden willen wonen in een zich vernieuwend Saalmerink.
Geïnteresseerd in de rol van de Participatieraad?
Binnenkort verschijnt er weer een advertentie voor nieuwe leden van de Participatieraad.
Schroom niet, solliciteer…
Tenslotte
Voor meer informatie / contact: zie: www.participatieraadhaaksbergen.nl, email:
participatieraadhaaksbergen@hotmail.com . Wie schriftelijk of telefonisch contact zoekt, kan dit

doen via het gemeentehuis , Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen, 053- 573 45 67. Ons wordt dan uw
verzoek doorgegeven. Wij nemen dan contact op.

