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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 
De participatieraad was in 2018 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. Met de aanstellingen van een nieuwe burgemeester en 

een nieuw college met andere portefeuilleverdeling is er in de samenwerking wel min of meer een 

herstart gemaakt. 

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 2018 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 sociaal media om inwoners te 

informeren over lopende activiteiten van de participatieraad. 

Voor het verstreken van naamsbekendheid heeft de participatieraad flyers laten drukken en 

verspreid over diverse relevante locaties in de gemeente. 

 

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

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

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. 

Ook bij verschillende bijeenkomsten van de commissie Bestuur en Samenleving  en 

raadsvergaderingen, alsook extra bijeenkomsten o.a. over de P&C- cyclus in de gemeentelijke 

organisatie en het integraal beleidsplan Sociaal Domein was de participatieraad present. 
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4. Vergaderfrequentie 
 

In 2018 vergaderde de participatieraad elfmaal. 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 2018 

geen gebruik gemaakt. Bij enkele vergaderingen zijn wethouders en beleidsmedewerkers van de 

gemeente aanwezig geweest om beleidsstukken toe te lichten en/of erover van gedachten te 

wisselen. 

 

Er heeft twee keer 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 heeft er een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de nieuwe burgemeester en 

wethouders.  De voorzitter heeft tweemaandelijks een bilateraal overleg met een van de wethouders 

en/of betrokken ambtenaren over de voortgang. 

5. Adviezen 2018 
Door de participatieraad uitgebrachte gevraagde adviezen in 2018 zijn: 

• Advies verordening Jeugdhulp 2019 

• Advies verordening WMO 2019 

• Advies voornemen afschaffing HHT-regeling 

• Advies Schuldhulpverlening 

• Cliëntervaringen WMO en Jeugdhulp 

• Advies participatieraad vragenlijsten cliëntervaringen WMO en jeugdhulp. 

 Er zijn in 2018 geen ongevraagde adviezen uitgebracht 

 

6.  Beleidsvelden 

Jeugd 

Het afgelopen jaar was geconcentreerd op de gang van zaken in de gemeente wat betreft het 

Centrum Jeugd en Gezin. Helaas is er nog onvoldoende zicht op de werkelijke problematiek 

bij Jeugd en Gezin.  Ongetwijfeld zijn de grote landelijke (financiële) veranderingen hier debet 

aan en zal er nog het een en ander moeten worden geïmplementeerd. Desondanks werd het 

afgelopen jaar steeds duidelijker het belang van de samenwerking en communicatie met de 

overige portefeuilles binnen en buiten de participatieraad; dit zal zeker een actiepunt blijven.  
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Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
Vooral de nadruk gelegd op het mee doen van iedereen aan de samenleving en dat er 
voldoende ondersteuning van de maatschappij/gemeente is voor degene die dat niet op eigen 
kracht kan.  
Een aantal extra bijeenkomsten gehouden om WMO-ontwikkelingen te bespreken, waarbij 
mantelzorg/respijtzorg een belangrijke plaats innam.  Ook is er een bijdrage geleverd aan de 
verbetering van het cliëntervaringsonderzoek en onafhankelijke cliëntondersteuning. Verder 
regelmatig met diverse beleidsmedewerkers om de tafel gezeten voor informatie en 
toelichting. 
Dit jaar heeft wel de nadruk sterk gelegen om het indienen van diverse adviezen, die elders in 
het jaarverslag worden genoemd. 

Werk en inkomen 
 Door het vertrek van de portefeuillehouder heeft dit op een laag pitje gestaan. 

Wel is er een landelijk LCR congres “Willen is nog geen doen” bezocht en is er in het najaar 

een actieve bijdrage geleverd met de voorbereidingen van het integraal beleidsplan Sociaal 

Domein 

Kunst en Cultuur  
Naar alle culturele organisaties (104 adressen) is er een mail gestuurd om de participatieraad 

voor te stellen en knelpunten en behoeften te inventariseren.  

  Regelmatig is er overleg geweest met de ambtenaar cultuur.  

Er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen m.b.t. subsidiebeleid, alhoewel de incidentele 

subsidie wel is gestart. 

Ontwikkelingen worden gevolgd en waar mogelijk een bijdrage geleverd aan het 

visiedocument cultuur. 

Ook is het Cultuurcafé bezocht waar met de culturele organisaties van Losser over de visie op 

het gebied van Cultuur werd gebrainstormd. 

Sport 
De gemeente is geactiveerd om een nieuw sportbeleid te realiseren. 

Hierover is in 2018 in het kennismakingsgesprek met de wethouder gesproken.  

Inmiddels heeft de participatieraad het standpunt ingenomen dat het belangrijk is de 

verschillende initiatieven op het gebied van sport te volgen.  

Subsidiebeleid wordt gemonitord en eventuele knelpunten geïnventariseerd. 

 In 2018 is een sportgala georganiseerd waar de participatieraad vertegenwoordigd was.  

Er zijn een aantal verenigingen aangeschreven waarbij een informatiefolder van de 

participatieraad werd meegestuurd en werd verzocht om een afspraak om nader kennis te 

maken.  

Wensen en behoeften op sportgebied gesignaleerd en geïnventariseerd.

 Signaleren/inventariseren van wensen en behoeften op sportgebied. 

 Afgelopen jaar heeft er een gesprek plaatsgevonden met de buursportcoach zorg en 

bewegen over een aantal  actuele projecten m.b.t. sport o.a. de inzet van sportcoach bij 

sportverenigingen t.b.v. vroeg signalering jeugdproblematiek en om kinderen/groepen die 

het nodig hebben extra begeleiding te geven 

De naamsbekendheid van de participatieraad is versterkt door instellen/organisaties op het 

gebied van sport, kunst en cultuur aan te schrijven, te bezoeken of bijeenkomsten te 

bezoeken en het aanbieden en verspreiden van informatieflyers. 
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7. Samenstelling adviesraad 
De participatieraad bestaat eind van het verslagjaar uit 9 leden. 

In 2018 is de functie portefeuillehouder Werk en Inkomen en een ontstane vacature voor de 

portefeuille jeugd ingevuld. Er is nog een openstaande vacature voor de functie van secretaris. 

8. Participatieraad in 2019 
De participatieraad hoopt ook in 2019 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. De participatieraad wil in 2019 actiever in contact komen met 

de achterban/doelgroepen door afspraken te maken met cliëntenraden, welzijnsinstellingen en 

verenigingen. De participatieraad zal blijven investeren in de samenwerking en communicatie met de 

gemeente en alle andere lokale/regionale organisaties.  

 

Datum: 01-09-2019 

 

Voorzitter: Harry Stopel 

 

Samenvoeging en opmaak: Irina van de Steeg 


