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Adviesraad Sociaal Domein Staphorst 

 
Aan: 
 

Gemeente Staphorst  
T.a.v. College van Burgemeester en 
Wethouders  
Postbus 2 
7950 AA Staphorst  

 

Datum: 
Uw kenmerk: 
Kenmerk: 
Telefoon: 
E-mail: 

Adres 

19 oktober 2019 
- 
201902005 
06 30 75 54 84 
adviesraadsociaaldomein@staphorst.nl  

Postbus 2 
7950 AA Staphorst 
 
 
 
 

Betreft: Gevraagd advies Wmo-verordening 
 

 
Geacht College, 

 

Wij hebben 24 september jl. de Wmo-verordening van u ontvangen. In de vergadering  van de 

adviesraad van 16 oktober jl. hebben wij een toelichting daarop ontvangen. Als adviesraad vragen 

wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen, dat komt voor een deel overeen met het 

ongevraagde advies dat wij begin dit jaar hebben gegeven over ditzelfde onderwerp.  

 
1. Mantelzorg compliment. De adviesraad vindt het van belang dat iedereen die mantelzorger is, 

in aanmerking komt voor het mantelzorg compliment. Het komt voor dat cliënten daarmee niet 

bekend zijn dan wel niet zelf in staat zijn een mantelzorg compliment aan te vragen voor hun 

mantelzorger. Wij adviseren de gemeente om naar mogelijkheden te zoeken (bijv. in de vorm 

van publicatie en/of ondersteuning bij aanvraag) dat een cliënt die niet bij machte is  zelf  een 

aanvraag te doen, alsnog in de gelegenheid wordt  gesteld een beroep te doen op het 

mantelzorg compliment.  
 

2. Onafhankelijk cliëntenondersteuner:  Als adviesraad adviseren wij de gemeente om standaard 

een onafhankelijk cliëntondersteuner toe te wijzen, waarbij de inwoner er zelf voor kan kiezen 

om hier gebruik van te maken. De gemeente brengt de mogelijkheid van een onafhankelijk 

cliëntondersteuner op dit moment bij cliënten weliswaar onder de aandacht, feit is dat niet 

iedereen daarvan op de hoogte is e/o daarvan gebruik maakt. Het speelveld in de zorg is 

complex en het is goed dat een onafhankelijk ondersteuner cliënten daarin kan adviseren en 

begeleiden. Datzelfde geldt in de situatie dat een aanvraag door de gemeente niet wordt 

toegewezen.  

 

3. WMO/WLZ: in de situatie dat een aanvraag vanuit de WMO niet wordt gehonoreerd, zijn er 

wellicht voor burgers mogelijkheden een beroep te doen op voorzieningen uit de WLZ. Wij 

adviseren u om burgers ook daarin te ondersteunen en te begeleiden om te voorkomen dat 

mensen ‘tussen wal en schip’ terecht komen.  

 

4. Beschermd wonen: Een vergoeding vanuit het persoonsgebonden budget voor beschermd 

wonen mag alleen ingezet worden zoals omschreven in bijlage 3. Dit is een aanscherping van 

het beleid en kan grote gevolgen hebben in individuele gevallen. 

      We adviseren  om in  huidige  situaties die voldeden aan eerder beleid, maatwerk te leveren  

      zodat mensen niet op korte termijn hoeven te veranderen van woonplek. Ook pleiten we er 

      voor dit beleid te evalueren na bijvoorbeeld een half jaar en ook ons op de hoogte te brengen 

      van de bevindingen. 

  
In aanvulling op het bovengenoemde hebben wij als vraag hoe de gemeente, anders dan via 

cliëntonderzoek, de kwaliteit toetst van de diensten die zijn verleend door zorgverleners? 
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     Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 

 
     Met vriendelijke groet, 

     Namens de Adviesraad Sociaal Domein Staphorst 

 

 

     Arie Bijl 
     Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Staphorst 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


