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1. Voorwoord 
De participatieraad, gestart in september 2015,  is een pro actief en onafhankelijk adviesorgaan dat 

gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt op het voorgenomen beleid van het college van B&W over 

alle zaken binnen het Sociaal Domein. De participatieraad behartigt de belangen van alle inwoners 

van de gemeente Losser ongeacht eventuele beperkingen, leeftijd, afkomst, godsdienst of inkomen. 

 

 

 

2. Inleiding 
Enerzijds heeft de participatieraad zich het afgelopen jaar beziggehouden met de vormgeving en 

uitwerking van de participatieraad hetgeen heeft geleid tot een missie en visie dat de basis is gaan 

vormen. Verder is er een organisatie-communicatie schema, een huishoudelijk reglement, een 

communicatieplan en een stroomschema bij procedures ontwikkeld en vastgesteld, waarmee het 

fundament is gelegd voor het vormen van een kwalitatief en kwantitatief stabiele participatieraad. 

Anderzijds was de participatieraad actief met de signalering van ontwikkelingen die van belang zijn 

voor het perspectief van de inwoners van Losser, waarbij de maatschappelijke positie van de 

inwoners van Losser centraal staat en zelfredzaamheid een belangrijke plaats inneemt. Veel signalen 

zijn opgepakt en deze zijn daar waar mogelijk teruggekoppeld naar de gemeente en vertaald in de 

adviezen. 

Verder opereerde de Participatieraad in een breed sociaal domein en heeft actief samengewerkt met 

de gemeente en andere organisaties, diensten en voorzieningen om de inwoners van de gemeente 

Losser te ondersteunen. 
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3. Werkwijze van de participatieraad 
De participatieraad streeft er naar dat elke inwoner, naar eigen vermogen, belangstelling en talent  in 

de gemeente Losser kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Uitgangspunt is dat elke inwoner 

een menswaardig bestaan verdient en in staat is zijn of haar eigen leven naar eigen behoefte in te 

richten waarbij zelfredzaamheid hoog in het vaandel staat. 

 

In 2016 werd het voorgenomen beleid van het college  steeds kritisch maar met een constructieve 

inslag bekeken en getoetst aan de wensen en behoeften van de inwoners van Losser.  

Er zijn adviezen gegeven, sommige met een versnelde procedure, maar helaas verdiende de 

afhandeling van het college hierbij niet altijd de schoonheidsprijs. 

Hoewel de samenwerking met de gemeente in de breedte sterk is verbeterd, mede ook door de 

nieuwe ambtelijke secretaris, blijft de afstemming op het gebied van de beleidssetting en het 

stroomschema bij procedures nog een aandachtspunt. 

 

Tevens werd er door de participatieraad verbinding gezocht met inwoners, om zo de juiste 

informatie uit de samenleving op te halen. Dit gebeurde door het bezoeken van thema- en 

inspraakbijeenkomsten, congressen of door persoonlijk in gesprek te gaan met bewoners, 

verenigingen en cliëntenorganisaties. Verhalen, tips en problemen werden gebruikt als input voor de 

gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college. 

Met de eigen website waarover de participatieraad sinds december 2016 beschikt is een eerste 

aanzet gegeven om de inwoners nog meer te kunnen bereiken. 

Naast de standaard informatie werden ook de openbare vergaderingen in verschillende kerkdorpen  

online aangekondigd. Adviezen en verslagen van de bijeenkomsten zullen in 2017 volgen. 

De Participatieraad vergaderde één keer per maand, elke 2e dinsdag van de maand van 19.30 tot 

21.30 uur op wisselende locaties in de gemeente Losser. In 2016 hebben er elf reguliere 

bijeenkomsten plaatsgevonden en een extra overleg met het voltallige college. 

 

Landelijk en regionaal is de participatieraad afgelopen jaar ook actief geweest.  

Regionaal door deel te nemen aan het overleg regiovoorzitters adviesraden Twente waarin 13 

andere adviesraden van Twentse gemeenten zijn vertegenwoordigd. Hierin kwam o.a. Inkoop zorg 

voor WMO, Huishoudelijke Ondersteuning, Inkoop Vervoer. .  

Landelijk zijn er congressen en conferenties bezocht om ervaringen te delen en nieuwe 

ontwikkelingen te volgen m.b.t. Sociaal Domein. 
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4. Adviezen 2016 
Door de participatieraad uitgebrachte gevraagde adviezen in 2016 zijn: 

4.1 Advies wijziging van de Inkomenstoeslag 2015 

4.2 Advies wijziging afstemmingsverordening i.v.m. Wet taaleis 

4.3 Advies armoedemonitor en procesafspraken armoedebeleid 

4.4 Advies Notitie Herziening Subsidiebeleid 

4.5 Advies Verordening Jeugdhulp 2017 

Er zijn geen ongevraagde adviezen uitgebracht. 

5. Samenstelling adviesraad 
In 2015 is de participatieraad begonnen met 9 leden. In 2016 hebben 4 leden het lidmaatschap 

beëindigd en tegelijkertijd zijn er 4 nieuwe leden aangesteld. De participatieraad is in de gelukkige 

omstandigheid dat nagenoeg alle functies nu weer zijn ingevuld. De functie portefeuillehouder Sport 

is nog vacant. 

 

6. Participatieraad in 2017 
De participatieraad hoopt ook in 2017 met veel inzet en een constructieve kritische opstelling 

gevraagd en ongevraagd een zinvolle bijdrage te leveren aan de actuele onderwerpen binnen het 

Sociaal Domein. 

Door meer in de samenleving te gaan staan streeft de participatieraad ernaar om zoveel mogelijk de 

wensen en behoeften van alle inwoners in relatie tot de effecten van veranderd beleid binnen het 

Sociaal Domein van de gemeente Losser in beeld te krijgen. 

Het raadplegen van de achterban door verbinding te zoeken met de inwoners van Losser via 

thema bijeenkomsten, gesprekken met organisaties en verenigingen, maar ook persoonlijke 

gesprekken of online contacten blijft dan ook een belangrijk aandachtspunt.  

In de loop 2017 zullen de inwoners via de website van de participatieraad ook worden geïnformeerd  

over de uitgebrachte adviezen, beknopte verslagen van bijeenkomsten en andere aanvullende 

informatie. Ook zal het medium Facebook geactiveerd worden. 

Tenslotte zal de participatieraad zich duidelijk blijven positioneren en investeren in de samenwerking 

en communicatie met de gemeente en alle andere lokale/regionale organisaties. 

 

Datum: 8 maart 2017 

Door:  Harry Stopel en Irina van de Steeg 

 

  

 


