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WAT HEBBEN WE ZOAL GEDAAN IN 2022? 
 

Aantal moties 
11 moties opgesteld en ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering. 
10 aangenomen en 1 niet aangenomen (motie rioolwateronderzoek). 
7 moties mede ingediend 
5 moties gesteund die door andere partijen waren opgesteld/ingediend. 
 
Wat waren zoal de onderwerpen? 
Waar gingen onze moties over? Hieronder een greep uit de onderwerpen die Burgerforum heeft 
opgesteld en ingediend! 
Bescherming materieel en immaterieel erfgoed, inclusieve samenleving (iedereen doet mee), tegen 
de Noordtak, meer gebruik maken van grasklinkers, Regionaal Energiebedrijf, landbouwtransitie en 
uitbreiding duurzaamheidssubsidie voor woningeigenaren in onze gemeente. 
 

 

 

Figuur 1  

Aantal amendementen (wijzigingsvoorstellen) 
Burgerforum heeft 10 amendementen ingediend en 1 amendement mede ingediend. 
Alle amendementen zijn aangenomen. 
 

Wat waren zoal de onderwerpen. 
De amendementen hadden betrekking op een bestemmingsplanwijziging en de verordening 
bezwaarschriften. De programmabegroting heeft Burgerforum ook geamendeerd: 

1. €200.000 extra voor het realiseren van de woningbouwopgave voor de komende 2 jaar 
2. €200.000 extra voor het ondersteunen van onze boeren bij de landschapsopgaven voor de 

komende 2 jaar! 
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WAT HEEFT BURGERFORUM VERDER NOG 
GEDAAN? 
 
Dit jaar stond in het teken van de verkiezingen, coalitievorming en het normale raadswerk. Even wat 
feitjes………. 
 

Verkiezingen: 
Wat komt er zoal kijken bij de verkiezingen?  
Schrijven van een verkiezingsprogramma, flyeren, interviews, verkiezingsdebatten, advertenties 
maken en filmpjes opnemen, plaatsen van verkiezingsborden door de gemeente Losser en aanwezig 
zijn op markten en diverse andere locaties om in gesprek te gaan met de burgers! 
 
Coalitievorming 
Na de verkiezingen zijn er eerst gespreken geweest met de informateur dhr. Van Agteren. Daarna 
zijn wij gaan formeren onder leiding van dhr. Bakker. In totaal hebben we 65 uur geformeerd, dit is 
dan zonder de voorbereiding en het schrijven van de verslagen. Henry Elsjan, wijlen Henk Filipsen, 
Lies ter Haar en Harold Sligman hebben namens Burgerforum aan de formatietafel gezeten. 
 
Artikel 39 brieven 
Burgerforum heeft 3 artikel 39 brieven in 2022 verstuurd. Onderwerpen gingen over de businesscase 
Losser Hoes, energiearmoede en drugsoverlast. 
 
Zwartboek drugsoverlast 
N.a.v onze vragen over de drugsoverlast binnen onze gemeente ontvingen wij enorm veel reacties uit 
de gemeente. Deze reacties hebben wij gebundeld en aangeboden aan de Burgemeester. Ter 
afronding hebben wij tijdens de laatste vergadering een motie ingediend om rioolwateronderzoek 
mogelijk te maken zodat er binnen de gemeente een juist beeld ontstaat van het middelengebruik, 
helaas is deze motie niet aangenomen, echter #nietsdoenisgeenoptie 

   

 
 

13 moties en 10 amendementen 

 
 

3 artikel 39 brieven 

 
 

Coalitievorming 65 uur vergaderd  
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WAT HEBBEN WE NOG MEER GEDAAN 
 
Het houdt niet op in 2022, want wat hebben we nog meer gedaan? 
 
(Werk)bezoeken 
We hebben boeren bezocht, wij zijn bij Fundament geweest, we hebben o.a. contact gehad met de 
stichting Groen Blauwe Diensten Overijssel, Stichting Overijssels Landschap, LTO, we hebben de 
contacten met de dorpsraden aangehaald en een contactpersoon voor elk dorp en elke dorpsraad 
aangewezen, we hebben bijeenkomsten bezocht van de Twenteraad, de provincie Overijssel, we zijn 
naar de bijeenkomsten rondom zonnepark(en) en windmolens geweest en we hebben natuurlijk heel 
veel contacten gehad met onze inwoners!! 
 
 

 
Lokaal belang voorop! 
 
 
 
 
Cursussen 
Dit jaar hebben raadsleden van ons cursussen gevolgd van de vereniging voor raadsleden en de 
VNG. Onze fractievoorzitter is naar de dag van de Raad geweest in Amsterdam en heeft een cursus 
gevolgd die werd verzorgd door het kennispunt lokale partijen.  
We hebben dit jaar zelf een cursus “snellezen van ambtelijke stukken” georganiseerd, waaraan ook 
enkele CDA-ers hebben meegedaan.  In 2022 hebben we het idee gelanceerd om een heidag voor 
burgerforum en de coalitie te organiseren. Deze heidag vindt plaats op zaterdag 4 februari 2023! 
 
Maar daar blijft het niet bij…….. 
Want in 2022 zijn we bijna dagelijks zichtbaar geweest op Facebook, Instagram, Twittter en Linkedin! 
Hebben wij enorm veel mails, telefoontjes en whatsapp berichtjes gekregen van onze inwoners die 
ergens mee zaten, tevreden of ontevreden waren over Burgerforum. En niet te vergeten onze 
flyers/advertenties waarin we u geinformeerd hebben en verantwoording afgelegd hebben en onze 
website die we actueel houden. 
 
Daarnaast hadden wij als Burgerforumers nog onze Interne Overleggen, Algemene 
ledenvergaderingen en de fractie haar fractievergaderingen, coalitieoverleggen, contacten met de 
wethouders, ambtenaren en de griffie!  
 
En, tot slot, zijn wij uiteraard 24/7 voor onze inwoners bereikbaar geweest, in welke vorm dan ook. 
 

Omdat het uiteindelijk altijd om de mens moet gaan! 
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