
 
 

Aan de gemeente Haaksbergen 
het College van B & W 
t.a.v. Dhr. E. Bouwma 
afd. Maatschappelijke Ontwikkeling 
Postbus 102 
7480 AC Haaksbergen 

 
 
Van:   Participatieraad Haaksbergen 
Haaksbergen,   17 oktober 2018 
Onderwerp:   Ontwerp verordening, nadere regels en beleidsregels maatschappelijke 
   ondersteuning Haaksbergen 
 
Geacht college, 
Geachte heer Bouwma, 
 
In ons overleg van 10 oktober 2018 bespraken wij met u de ons toegestuurde: 

• Verordening maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen (4.15e) 

• Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen (4.33g) en 

• Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen (4.34d) 
 
Vorig jaar oktober brachten we ook hierover  al advies uit. Tijdens deze vergadering  kregen wij van u  
het verzoek over de huidige wijzigingen in bovengenoemde stukken te adviseren.  In uw officiële 
verzoek (mail 15 oktober) benadrukte u nogmaals de noodzaak tot actualisatie van dit beleid 
vanwege het nieuwe inkoopmodel en aanbesteding binnen Samen-14. 
 
Ons werd advisering vergemakkelijkt vanwege het duidelijke overzicht aan wijzigingen in deze 
Verordening, Nadere regels en Beleidsregels. Hierdoor wordt namelijk goed in beeld gebracht om 
welke wijzigingen, toevoegingen en aanvullingen het gaat. Bovendien was er ruim gelegenheid om 
onze vragen te stellen en kennis te nemen van uw toelichting op de wijzigingen in het beleid. 
 
Ons werd goed duidelijk dat de maatschappelijke ondersteuning voortdurend in ontwikkeling is en 
daardoor ook steeds moet worden aangepast aan de praktische wijzingen daarvan.  
 
De toepassingen door werkzaamheden in de praktijk van alle dag zullen uiteindelijk in de 
beoordeling daarvan door cliënten, professionals en beleidsmakers wel uitwijzen of de nieuwe 
invulling van dit beleid ook werkelijk effect sorteert. 
 
Wat ons betreft kunnen wij positief adviseren  en zijn benieuwd hoe duidelijk deze informatie in 
digitale en papieren vorm voor de inwoners in Haaksbergen beschikbaar komt.   
 
Wel adviseren wij u nogmaals aandacht te besteden aan de begripsbepaling met betrekking tot de 
mantelzorgwoning (Beleidsregels art. 1.a). Ons inziens is deze omschrijving verwarrend omdat niet 
duidelijk wordt of het gaat om de cliënt of de mantelzorger. Bovendien roept art.13,4 van de 
Beleidsregels vragen op wanneer een mantelzorgwoning wordt geïnterpreteerd als een woning 
waarin een cliënt woont. Ons inziens dient de cliënt wel degelijk in aanmerking te kunnen komen 
voor een maatwerkvoorziening woonvoorziening. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert van Herk 
Voorzitter Participatieraad Haaksbergen. 


