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Van:   Participatieraad Haaksbergen 
Uw kenmerk:  mail 13 juli 2018 
Haaksbergen,   8 augustus 2018 
Onderwerp:   adviesaanvraag concept- Re-integratieverordening Haaksbergen. 

 
 
Geacht college, 
Geachte mevrouw Steen, 
 
Op uw verzoek bestudeerden wij de stukken (mail  13 juli 2018) met betrekking tot de te wijzigen Re-
integratieverordening Haaksbergen.  
 
Wij namen kennis van uw toelichting dat deze stukken - met veelal technische wijzigingen - al op 
regionaal niveau zijn afgestemd.  Wij juichen regionale afstemming. Vooral  als dit voor de doelgroep 
meer duidelijkheid oplevert ten aanzien van scholing, beschut werk, de No-riskpolis en de 
loonkostensubsidie.  Draagvlak voor regionaal beleid zou nog meer kans maken als samenwerkende 
gemeentelijke adviesraden tijdig hierover kunnen overleggen. Ook dan behoudt  advisering door 
plaatselijke adviesraden zijn waarde.  
 
Dank voor het duidelijke overzicht aan wijzigingen.  
 
Wij menen positief te kunnen adviseren over deze nieuwe formulering van de bestaande artikelen. 
Vooral de uitbreiding van artikel 9 spreekt ons zeer aan. Er wordt minder vrijblijvend dan in het 
huidige artikel aangegeven welke mogelijkheden het college hanteert om zo actiever en beter op de 
persoon afgestemd mogelijkheden voor beschut werk in te zetten. Ook de aandacht voor scholing, 
vrijwilligerswerk, (arbeidsmatige) dagbesteding of andere voorzieningen die bijdragen aan het 
participeren in de samenleving hebben onze volle steun!. 
 
Ook met betrekking tot de Loonkostensubsidie gaan wij ervan uit dat het college actief blijft zoeken 
naar mogelijkheden om zoveel mogelijk kansen te bieden aan personen die hiervoor in aanmerking 
kunnen komen. Vooral ook het interesseren van werkgevers die bereid zijn mee te werken aan meer 
kans hierdoor op arbeidsparticipatie.  
 
verzoek 
Onder verwijzing van artikel 2,4 verzoeken wij u ons ter informatie de tweejaarlijkse rapportage van 
het college aan de gemeenteraad over de doeltreffendheid van het beleid toe te sturen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Leendert van Herk, 
Voorzitter Participatieraad Haaksbergen. 


