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1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de participatieraad, een 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
Dit jaar was een bijzonder jaar, grotendeels gedomineerd door de Coronapandemie. Zoals de
gemeente en alle andere instellingen die zijn gerelateerd aan het sociaal domein moest ook de
participatieraad alle zeilen bijzetten om binnen de geldende beperkingen de taken uit te voeren.
Na maart 2020 was fysiek vergaderen niet meer mogelijk en is de overstap gemaakt naar
video meetings. Ook de overleggen met de wethouder en beleidsmedewerkers van de gemeente
hebben in die vorm plaatsgevonden.
In 2020 zijn er wel adviezen met betrekking tot verordeningen en beleidsregels aangeboden, echter
geen ongevraagd advies.
Hoe dan ook de participatieraad blijft volhouden en het komende jaar zullen er ongetwijfeld nieuwe
uitdagingen zijn om het college van de gemeente Losser te adviseren in het belang van de inwoners
van Losser.

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.
Ook in 2020 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.
Contacten met externen en het bijwonen van themabijeenkomsten was alleen maar mogelijk
via webinars of video gesprekken. De website van de participatieraad is wel steeds geactualiseerd om
bewoners te informeren over de recente ontwikkelingen. Ook via Facebook was contact mogelijk.
De participatieraad is per 1 januari 2020 lid geworden van de landelijke Koepel Adviesraden Sociaal
Domein om zich verder te professionaliseren en landelijk onderlinge kennisuitwisseling te stimuleren.
Ook is de participatieraad lid geworden van de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen. Deze
vereniging heeft als visie dat zij geloven in een beter, leefbaar Overijssel met een vitaal platteland
waar de inwoners zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de leefbaarheid van hun dorp. De OVKK
zet zich ervoor in om initiatiefnemers zodanig bij te staan, dat ze serieus werk kunnen maken van
hun plannen.
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4. Vergaderfrequentie
In 2020 heeft de participatieraad 7 keer fysiek vergaderd.
Normaliter vinden de vergaderingen op de tweede woensdag van de maand plaats, afwisselend in de
dorpshuizen van Losser, Overdinkel, De Lutte en Beuningen. Doordat de culturele instellingen
grotendeels gesloten waren kon hiervan niet volledig gebruik worden gemaakt. Wel werden nieuwe
ontwikkelingen en informatie telefonisch of via mailing met elkaar gedeeld. Ook het kwartaaloverleg
met de beleidsmedewerkers van de gemeente heeft in 2020 slechts één keer fysiek plaatsgevonden.
Wel zijn er over diverse onderwerpen in een kleiner verband overleggen geweest tussen beleidsmedewerkers van de gemeente Losser en leden van de participatieraad, meestal voor of na het
indienen van een advies. Ook het tweemaandelijkse voortgangsoverleg met de wethouder met de
portefeuille sociaal domein heeft in beperkte mate plaatsgevonden. Helaas heeft de volledige
participatieraad ook in 2020 nog niet nader kennis kunnen maken met het voltallige college.

5. Adviezen 2020
Door de participatieraad zijn de volgende 3 gevraagde adviezen uitgebracht in 2020.
• Advies Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning 2020
• Advies Beleidsregels Jeugdhulp 2020
• Advies Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2021
Door de participatieraad is het volgende ongevraagde advies uitgebracht in 2020.
• Ongevraagd advies Cliënttevredenheidsonderzoek (CEO) Jeugd en Wmo 2019

6. Beleidsvelden
6.1 Jeugd
Algemeen
In 2020 konden in verband met Corona niet alle geplande acties van het werkplan worden
uitgevoerd. Wel werden de gevolgen voor jeugd en jongeren van de diverse maatregelingen die
zijn ingesteld rondom Corona geïnventariseerd om daarover in 2021 een (ongevraagd) advies te
kunnen uitbrengen.
In maart 2020 zijn enkele leden van de participatieraad in gesprek geweest met de dorpsraad
Beuningen o.a. over jeugd in Beuningen. Ook heeft er een gesprek plaatsgevonden met
Fundament over het jongerenwerk, met name de behoefte van jongeren in de gemeente Losser.
Jammer genoeg heeft in 2020 geen cliëntervaringsonderzoek plaatsgevonden, waartegen de
participatieraad wel bezwaar heeft gemaakt.
In 2021 is het voornemen om meer in gesprek te komen met diverse instanties en jeugdigen om
beter zicht te krijgen op de situatie van de jeugd in Losser. Al wel is er geconstateerd dat er in
het algemeen te weinig fysieke ontmoetingsplekken in Glane, Beuningen en Losser voor de
jeugd zijn. Door Corona is dit in 2020 zelfs nog verder afgenomen doordat ook ontmoetingen op
sportschool, muziekclubs, sportverenigingen, scouting niet of grote delen van het jaar niet
mogelijk waren.
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In 2021 is door een lid van de portefeuille jeugd via de Koepel voor Adviesraden een
opleidingsdag “Adviseren kun je leren” gevolgd.

6.2 Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Het jaar 2020 was een bewogen jaar. De start van het jaar begon “normaal” met de
nieuwjaarsreceptie in het Lossers Hoes. Er hebben enkele fysieke en digitale overleggen met de
gemeente plaatsgevonden in verband met het advies over de verordening en beleidsregels
Wmo 2020. Ook is er deelgenomen aan een bijeenkomst over dementie en het opstarten van
een Alzheimercafé. De plannen lagen klaar maar helaas door Corona ging deze start niet door.
Verder is dit jaar grotendeels thuis ingevuld met het actief volgen van webinars, thematische
bijeenkomsten, presentaties door middel van videobeeld gesprekken om de ontwikkelingen in
de Wmo, met name de veranderingen in de persoonsgebonden budgetten te volgen. Ook een
bijeenkomst met beleidsmedewerkers van de gemeente waarbij de Wmo centraal stond met
onder andere mantelzorgonderzoek werd als zeer waardevol ervaren.
Helaas heeft in 2020 geen cliëntervaringsonderzoek Wmo plaatsgevonden, waartegen de
participatieraad wel bezwaar heeft gemaakt.

6.3 Werk en inkomen
In 2020 hebben er niet of nauwelijks bijeenkomsten / gesprekken plaatsgevonden tussen Werk
en Inkomen en de gemeente. Het jaar 2020 is vooral een jaar geweest, mede door de
coronasituatie, voor verdere verkenning van onder andere de thema’s Armoedeval, Armoedemonitor en de Participatiewet. Daarnaast heeft een verdere verdieping plaatsgevonden van de
mogelijk effecten van het inzetten van de Voorzieningenwijzer. Een deel van de actiepunten van
het werkplan 2020 is in voorbereiding om hiermee in 2021 advies uit te kunnen brengen.

6.4 Kunst en Cultuur
Door Corona is het niet mogelijk geweest om de visienota cultuur te bespreken met de
beleidsadviseur. Daarnaast hebben de culturele activiteiten binnen de gemeente vanaf maart
2020 geen doorgang kunnen vinden.

6.5 Sport
Omdat vanaf maart 2020 een intelligente lockdown door de regering is afgekondigd, hebben
sportverenigingen zich moeten aanpassen aan alle maatregelen van het RIVM. Dat was voor de
verschillende leeftijdscategorieën anders. Sporters onder de 18 jaar kregen meer mogelijkheden
om te sporten dan sporters 18+. Ook het zwembad en de nieuwe sporthal ‘de Fakkel’ kenden
het afgelopen jaar veel restricties en waren ook een groot deel van het afgelopen jaar gesloten.
De afspraak met de sportcoach is verschillende keren afgezegd, omdat de sportcoach alleen de
mogelijkheid had om, in verband met Corona, vanuit huis te werken.
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7. Samenstelling adviesraad
De participatieraad bestaat eind van het verslagjaar 2020 uit 8 leden en een secretaris.
In 2020 is de functie van een nieuw lid Wmo/W&I ingevuld. Er zijn nog twee vacatures
respectievelijk voor de portefeuille Cultuur en Wmo.

8. Participatieraad in 2021
De Coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie en voor de samenleving met als gevolg een
toename van kwetsbare burgers. De participatieraad hoopt in 2021 weer actief en ‘normaal’ het
college over het sociaal domein te kunnen adviseren, waarbij de belangen van de inwoners van
Losser, in het bijzonder de kwetsbare burgers, centraal zullen staan.

Tenslotte wordt iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het werk van
de participatieraad in 2020 hiervoor hartelijk bedankt.

Datum vastgesteld: 14 april 2021
Voorzitter: Harry Stopel
Samenvoeging en opmaak: Monique de Haan
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