
Aan:   Het nieuw te vormen College van B&W / Gemeenteraad Haaksbergen 
Van:   Participatieraad Haaksbergen 
Betreft:  Aandachtspunten  vanuit de Participatieraad Haaksbergen  
Datum:   5 april 2018 
 

Graag maken wij in dit stadium van coalitievorming van de gelegenheid gebruik een aantal 
belangrijke onderwerpen onder uw aandacht te brengen: 
 
  

1. Mantelzorg krijgt terecht brede maatschappelijke aandacht. Ook in Haaksbergen. Vooral  het  
onderwerp Respijtzorg  zou zo concreet mogelijk moeten worden uitgewerkt en opgenomen 
in de ‘Informatiewijzer’. Voor alle betrokkenen zou duidelijker  worden  wat en op welke 
manier binnen onze gemeente mogelijk wordt of ontwikkeld moet worden aan werkelijke 
ondersteuning van de mantelzorger1. Het is interessant te constateren dat enerzijds in het 
regeerakkoord  10 miljoen voor respijtzorg wordt uitgetrokken, terwijl er anderzijds minder 
gebruik wordt gemaakt van respijtzorg dan men zou verwachten; 
 

2. Een concreet punt van aandacht met betrekking tot goede mantelzorg blijkt in sommige 
situaties het plaatsen van een mantelzorgwoning. Vooral het wegnemen van planologische 
belemmeringen om het tijdelijk plaatsen hiervan op eigen erf mogelijk te maken, zal als 
goede ondersteuning worden ervaren;. 

 
3. We zien ook in Haaksbergen het verschijnsel van de dubbele vergrijzing. Behalve dat sprake 

is van ‘gangbare’ vergrijzing in de vorm van ouder worden van de bevolking  hebben we  ook 
in Haaksbergen te maken met een vertrek van jonge mensen naar elders. Direct gevolg van 
beide fenomenen is dat de "vrijwilligersvijver"  per saldo ook steeds ouder wordt. Het 
overheidsbeleid om de AOW leeftijd te verhogen,  versterkt dit proces. Nu al zal in het beleid 
rekening gehouden moeten worden met genoemde processen. In onze optiek komen de 
grenzen van het vrijwilligerswerk in zicht;  

 
4. Wij vragen aandacht voor de draagkracht, die gehanteerd wordt bij het aanvragen van 

bijzondere bijstand en bijvoorbeeld het Kindpakket.  De gemeenten Hengelo en Borne (met 
Haaksbergen hetzelfde uitvoeringsteam) hanteren 120% van de geldende bijstandsnorm. De 
gemeente Haaksbergen hanteert een lagere norm, dat houdt in dat je in de gemeente 
Haaksbergen minder snel gebruik kunt maken van deze regelingen.  
 

5. Wij vragen ons af of de drie fondsen (Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en 
Jeugdcultuurfonds) in Haaksbergen zó kunnen gaan samenwerken dat dit voor de inwoners 
kan gelden  als één adres,  één loket om aanvragen in te dienen. Zeker ook aandacht voor het 
gegeven dat deze drie fondsen worden gezien als ‘voorliggende voorziening’ ,(hanteren 
overigens de 120% inkomensgrens!) waardoor van de drie onderdelen van het huidige 
Kindpakket alleen de eenmalige bijdrage voor Superspetters zwemlessen overblijft. De 
overige twee onderdelen (bijdrage schoolkosten en bijdrage fiets) worden toegekend via 
Stichting Leergeld;   

 
6. Verder vragen wij aandacht voor een duidelijke voorlichting aan de inwoners over het 

gegeven dat bovengenoemde fondsen werken met intermediairs die de aanvragen indienen, 
omdat ouders niet zelf kunnen aanvragen. Dit is een andere benadering dan die vanuit de 
Noaberpoort waarvoor geldt:  “één gezin,één plan, één contactpersoon”; 

 

                                                           
1 Uitgangspunt o.a. “Dossier “Wat werkt bij Mantelzorgondersteuning” Movisie febr.2017 



7. Wij vragen aandacht voor de samenwerking tussen de WMO en de Participatiewet. De 
dagbesteding vanuit de WMO kan arbeidsmatig zijn. Maar men kan ook een arbeidsplaats 
hebben met ondersteuning vanuit de Participatiewet. (loonkostensubsidie of nieuw beschut). 
Hoewel deze wetten dicht tegen elkaar aanliggen, kan voor iemand een wereld van verschil 
zijn. Een baan met eigen inkomen of dagbesteding met een uitkering. Nu de uitvoering 
hiervan nog steeds op verschillende locaties is, zal er nog meer geïnvesteerd moet worden in 
samenwerking;  
 

8. Met betrekking tot  de vraag of het vergroten van de klanttevredenheid over de 
Noaberpoort kan worden bereikt, willen wij nog eens wijzen op ons eerder gegeven advies 
om  ter afsluiting van een klantencontact te vragen of betrokkene(n) kort daarna over de 
waardering hiervan telefonisch nog eens mag (mogen)  worden bevraagd. Wij zijn van 
mening dat dit veel winst kan opleveren door klanten daadwerkelijk te laten ervaren dat hun 
mening er toe doet;    

 
9. Wij zijn zeer benieuwd in hoeverre het nieuwe college creatief weet om te gaan met de 

eigen beleidsruimte met betrekking tot huisvesting. In het kader van ‘meedoen’ denken wij 
vooral aan goed betaalbare woningen, huisvesting voor jongeren / starters (woonruimte 
maken in leegstaande panden zoals het leegstaande  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;   

 
10. Onder verwijzing van eerder gemaakte afspraken,  gaan wij ervan uit dat we door het nieuwe 

College ruim op tijd op de hoogte worden gebracht  van plannen die ter advisering voor de 
Participatieraad in aanmerking komen. Wij worden het liefst al bij het begin van de 
beleidsontwikkelingen meegenomen. Wij menen dan beter in staat te worden gesteld 
eigenstandig onderzoek te doen, overleg te plegen met inwoners en organisaties die het 
aangaan. Dit zal de adviestaak ten goede komen; 

 
 
Uiteraard zijn we bereid deze aandachtspunten in een gesprek toe te lichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
De Participatieraad Haaksbergen 
 
Leendert van Herk, voorzitter 

 

  

 


