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1. Voorwoord  

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de participatieraad, een onafhankelijke adviesraad 

die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt op de beleidsontwikkelingen en 

beleidsvoornemens van het college van B&W over allerlei vraagstukken en thema’s 

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 weer 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 2021 was fysiek vergaderen niet meer mogelijk en is de 

overstap weer gemaakt naar video meetings. Ook de overleggen met de wethouder en 

beleidsmedewerkers van de gemeente hebben in die vorm plaatsgevonden. Ondanks deze 

beperkingen kan toch teruggekeken worden op een constructieve digitale samenwerking 

met de wethouder sociaal domein en de beleidsambtenaren.  

In 2021 zijn er vier adviezen met betrekking tot verordeningen en beleidsregels 

aangeboden en één ongevraagd advies.  

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 2021 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 videogesprekken. De website van de participatieraad is 

wel deels geactualiseerd om inwoners te informeren over de recente ontwikkelingen, 

maar is dringend aan verbetering toe om het aantrekkelijker, toegankelijker en interactief 

te maken voor de inwoners.  

  In 2021 is veelal gebruik gemaakt van de informatie van de landelijke Koepel 

Adviesraden Sociaal Domein voor professionalisering en landelijk onderlinge 

kennisuitwisseling te stimuleren.  

In 2021 is de participatieraad ook gestart met het ontwikkelen van een nieuwe methodiek, 

andere werkwijze, deze zal in 2022 worden uitgerold. 

 

Nu zijn de beleidsvelden nog gescheiden, maar in 2022 zal elke adviesaanvraag integraal 

worden behandeld binnen het totale sociale domein maar dan wel minder vanuit de 

huidige beleidsvelden.  
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De participatieraad wil dan in gezamenlijkheid proactief en onafhankelijke keuzes 

kunnen maken over de werkwijze en integrale benadering van gevraagde en ongevraagde 

adviezen. Ook is de participatieraad voornemens in een vroeg stadium steeds meer een 

rol te hebben bij de start of ontwikkelingen van nieuw beleid. 

  

4. Vergaderfrequentie  

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 2021 slechts één keer fysiek plaatsgevonden. Ook zijn er over diverse 

onderwerpen in een kleiner verband vaak digitaal overleggen geweest tussen 

beleidsmedewerkers van de gemeente Losser en leden van de participatieraad, meestal 

voor of na het indienen van een advies. Verder heeft het tweemaandelijkse 

voortgangsoverleg met de wethouder-portefeuille sociaal domein in beperkte mate 

plaatsgevonden. Helaas heeft de volledige participatieraad ook in 2021 nog niet nader 

kennis kunnen maken met het voltallige college.  

 

5. Adviezen 

Door de participatieraad zijn de volgende vier gevraagde adviezen en een ongevraagd 

advies uitgebracht in 2021.  

Gevraagde adviezen 

• Advies Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning 2021  

• Advies Beleidsregels Jeugdhulp 2021 

• Advies Beleidsregels leerlingenvervoer 2021 

• Advies Inburgering 2021 

Ongevraagd advies  

• Ongevraagd advies Corona Jeugdproblemen 2021 

  

6. Beleidsvelden  

6.1 Jeugd 

In 2021 stond de emotionele en mentale gesteldheid van jeugdigen door corona 

centraal. Dit onderwerp is bij diverse bijeenkomsten en contacten aan de orde 

geweest. Het is moeilijk inzichtelijk te krijgen hoe zwaar de problematiek is. De 

effecten van de corona zullen de aankomende jaren invloed hebben op de  

emotionele en mentale gesteldheid van de jongeren. Vanuit de portefeuille Jeugd 

hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met beleidsambtenaren van de 

gemeente en is corona aan de orde geweest tijdens de periodieke overleggen. 

Uiteindelijk heeft dit geleid tot het aanbieden van een ongevraagd advies 

“Corona jeugdproblemen anno maart 2021” aan het college. 

 



Jaarverslag 2021 

Participatieraad Sociaal Domein Losser  

  

  

Pagina 4 van 5  

  

De participatieraad hoopt in 2022 meer en structureler aandacht te kunnen 

besteden om deze effecten in beeld te krijgen/monitoren en in 2022 het 

voornemen een algemeen jeugdadvies te kunnen aanbieden. 

 6.2 Wet Maatschappelijke Ondersteuning   

Net als in 2020 stond ook het jaar 2021 in het teken van Corona. Het was 

wederom een jaar dat bestond uit fysieke en digitale overleggen en 

bijeenkomsten. Er zijn vanuit WMO-bijdragen geleverd aan de 

kwartaaloverleggen met de gemeente, informele gesprekken met 

beleidsmedewerkers over o.a. Wet inburgering, eenzaamheid, mantelzorgonder-

steuning en zorgschouw. Vanuit de WMO is er advies gegeven op de WMO-

beleidsregels 2021 en verder is er een bijdrage geleverd aan de adviezen 

eenzaamheid en Wet Inburgering. Er zijn ook een aantal Webinars gevolgd o.a. 

kinderarmoede, beschermd wonen, dementie, eenzaamheid, PGB en gemeente. 

Ook zijn er gesprekken geweest met de mantelzorgconsulent/ medewerker 

fundament over dementie/eenzaamheid. In de gemeente Losser zijn op WMO-

gebied goede ontwikkelingen gaande bijvoorbeeld het Alzheimercafé en 

verschillende activiteiten voor mantelzorgers. 

6.3  Werk en inkomen  

In 2021 zijn er vanuit Werk en Inkomen meerdere gesprekken gevoerd met de 

gemeente over de onderwerpen:  

1. Participatiewet en de effecten hiervan binnen de gemeente Losser; 

2. Armoedemonitor en de ontwikkelingen hierin; 

3. Doelgroep kwetsbare burgers: hoe kunnen we deze groep integraal    

benaderen?  

Mede op basis van bovenstaande onderwerpen is er in 2021 ook ingezet om te 

analyseren hoe adviezen integraal kunnen worden geschreven waarbij de 

doelgroep (bijvoorbeeld ouderen of jeugd) meer centraal komt te staan.  

 

7.  Samenstelling adviesraad 2021 
De participatieraad bestaat eind van het verslagjaar 2021 uit acht leden. 

Helaas moest er door persoonlijke omstandigheden afscheid worden genomen 

van de externe vrijwillige secretaris. Dus zijn er op het eind van 2021 nog drie 

functies vacant, twee leden en een secretaris. 
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8. Participatieraad in 2022  

De sociale economische situatie zal er in 2022 niet beter op worden, gezien ook de 

gebeurtenissen in Oekraïne. De hoge inflatie, verhoogde energiekosten en wellicht 

terugkeer van corona zullen negatieve gevolgen hebben met een toename van kwetsbare 

inwoners in de Losserse samenleving. Desalniettemin zal de participatieraad er in 2022 

ook voor pleiten dat er niemand in de gemeente Losser wordt uitgesloten en iedereen mee 

kan doen ongeacht de maatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie. 

In 2022 zal de participatieraad met de nieuwe werkwijze zich actief blijven inzetten om 

de belangen van alle inwoners van de gemeente Losser te behartigen.  

Verder zal de website worden vernieuwd met een meer interactief karakter en een actuele 

lokale nieuwrubriek.  

Ook een aandachtspunt zal de informatievoorziening van de gemeente aan de inwoners 

zijn. 

Voorts ligt er het voornemen om het nieuwe college een brief aan te bieden waarin de 

prioriteiten van de participatieraad binnen het sociale domein voor de komende vier jaar 

zullen staan. 

  

Tenslotte wordt iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het 

werk van de participatieraad in 2021 hiervoor hartelijk bedankt.  

  

Vastgesteld:  juli 2022 

  

Voorzitter: Harry Stopel  

  


