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1. Voorwoord
De participatieraad, gestart in september 2015, is een proactief 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
In 2015 en 2016 is er de nodige aandacht besteedt aan de vormgeving en uitwerking van de
participatieraad. Ook in 2017 is de toen opgestelde missie en visie de basis voor onze adviezen.
Het organisatie-communicatieschema, huishoudelijk reglement, communicatieplan en
stroomschema bij procedures van de participatieraad vormen het fundament voor een kwalitatief en
kwantitatief stabiele participatieraad.
De participatieraad was in 2017 actief met de signalering van ontwikkelingen die van belang zijn voor
de inwoners van Losser. De signalen zijn opgepakt en deze zijn daar waar mogelijk teruggekoppeld
naar de gemeente en vertaald in de adviezen. De Participatieraad heeft actief samengewerkt met de
gemeente en andere organisaties, diensten en voorzieningen om de inwoners van de gemeente
Losser zo breed mogelijk te ondersteunen.

3. Werkwijze van de participatieraad
De participatieraad streeft ernaar 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 2017 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.
Verder 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.
Ook de eigen website waarover de participatieraad beschikt wordt ingezet om de inwoners te
kunnen bereiken. De participatieraad maakt verder gebruik van een facebook pagina om inwoners te
informeren over lopende activiteiten van de participatieraad en allerlei uiteenlopende initiatieven
van diverse organisaties en verenigingen op het gebied van het sociale domein.
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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. Landelijk zijn er congressen en
conferenties bezocht om ervaringen te delen en nieuwe ontwikkelingen te volgen m.b.t. Sociaal
Domein.
Leden van de participatieraad hebben de bijeenkomsten “Kijkje in de Keuken” inzake het
armoedebeleid van de Gemeente bezocht en de Participatieraad heeft zich daar gepresenteerd.
De voorzitter van de Participatieraad is een van de initiatiefnemers geweest voor de oprichting van
een regionale adviesraad voor beleid dat regionaal binnen de 14-gemeenten wordt opgesteld.

4. Vergaderfrequentie
In 2017 vergaderde de Participatieraad 11 maal. De vergaderingen zijn op de tweede woensdag van
de maand gehouden afwisselend in de dorpshuizen (kulturhus) van Losser, Overdinkel en De Lutte.
De vergaderingen zijn openbaar, dus bij te wonen door inwoners, van deze mogelijkheid is in 2017
geen gebruik gemaakt. Bij enkele vergaderingen zijn beleidsmedewerkers van de Gemeente
aanwezig geweest om beleidsstukken toe te lichten en/of erover van gedachten te wisselen.
Bij een van de vergaderingen zijn de Sociale Teams van de Gemeente Losser uitgenodigd. De
transformatiemanager van de Gemeente Losser heeft een presentatie gehouden over “integraal
werken”.
Er heeft 3x een breed overleg plaatsgevonden met de beleidsmedewerkers van de Gemeente Losser.
Ook zijn er over diverse onderwerpen in een kleiner verband overleggen geweest tussen
beleidsmedewerkers van de gemeente Losser en leden van de Participatieraad.
Verder is er een overleg geweest met het College van Burgemeester en Wethouders. De voorzitter
van de participatieraad heeft regelmatig overleg gevoerd met een van de wethouder en/of
betrokken ambtenaren.
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5. Adviezen 2017
Door de participatieraad uitgebrachte gevraagde adviezen in 2017 zijn:
•
Advies Verordening Jeugdhulp 2017 d.d. 16-1-2017
•
Advies Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning Twentse Gemeenten d.d. 17-12017
•
Advies herijking zorgloket d.d. 31-1-2017
•
Advies/mail inzake de onafhankelijke cliënt ondersteuning in Losser d.d. 18-5-2017
•
Er is afgezien van het geven van advies op de ‘Re-integratieverordening gemeente Losser
2017’ omdat de verordening het gevolg van veranderende wetgeving en er op lokaal niveau
geen ruimte is voor eigen beleid.
•
Advies scootmobielpool d.d. 27 juni 2017
•
Advies Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Losser 2018 d.d. 25-9-2017
•
Advies diverse regels Jeugdzorg d.d. 17 november 2017
Er zijn is 1 ongevraagde advies uitgebracht:
•
Ongevraagd advies voor beleid integratie statushouders d.d. 13 december 2017

6. Samenstelling adviesraad
Bij aanvang van het verslagjaar bestond de participatieraad uit 9 leden. In 2017 heeft er 1 lid het
lidmaatschap beëindigd en is er 1 nieuwe lid aangesteld. In de loop van 2017 is de functie van
portefeuillehouder Sport ingevuld; de functie portefeuillehouder Werk en Inkomen is aan het eind
van het verslagjaar vacant gekomen. Naar verwachting kan deze in het eerste kwartaal van 2018
worden ingevuld.

7. Participatieraad in 2018
De participatieraad hoopt ook in 2018 met veel inzet en een constructieve kritische opstelling
gevraagd en ongevraagd een zinvolle bijdrage te leveren aan de actuele onderwerpen binnen het
Sociaal Domein. De ontwikkelingen op het gebied van integraal werken bij de Gemeente Losser zal
de participatieraad op de voet volgen. Verder wil de participatieraad in 2018 middelen zoeken om
actiever in contact te komen met de achterban/doelgroepen. De participatieraad zal blijven
investeren in de samenwerking en communicatie met de gemeente en alle andere lokale/regionale
organisaties. In 2018 is een speerpunt het vergroten van de naamsbekendheid van de
participatieraad o.a. door publicaties in plaatselijke weekbladen, (het mede) organiseren van een
themabijeenkomst.
Datum: 8 maart 2018
Secretaris: Irina van de Steeg
Voorzitter: Harry Stopel
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