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Betreft: gevolgen coronacrisis sociaal domein 
 
 
 
 
Geachte heer Ganzeboom, beste Hans, 
 
 
Zoals de burgemeester zelf al op de website van de gemeente aangeeft: “Het zijn gekke tijden. Er is 
onzekerheid over de gezondheidsrisico’s die we lopen vanwege het coronavirus. De overheid 
kondigt allerlei maatregelen aan die ons dagelijks leven inperken. Niet naar school, niet naar de 
sport, niet naar je vrienden, niet naar opa en oma. Dus maar weer bellen of appen om met elkaar in 
contact te blijven. Om 1,5 meter afstand te houden is best ingewikkeld en voelt vreemd. Is het niet 
voor onszelf, dan wel voor de buurvrouw, je collega, vriend of vriendin of oom en tante.” 
 
Niet naar school, sport of je vrienden kan voor kinderen in een onveilige of niet stabiele thuissituatie 
problemen geven. De school, sport of vriendengroep betekent afleiding, of uit de onveilige situatie 
zijn. Maar dat kan nu niet. Wie heeft er zicht op deze groep kinderen/jongeren? 
Vanuit de samenleving krijgen wij diverse signalen dat deze kinderen niet op school aanwezig zijn 
geweest. Aangezien de scholen verplicht zijn noodopvang te bieden maken wij ons ernstige zorgen 
over dit signaal. Deze groep is bekend bij de gemeente en de scholen. Wat is er de afgelopen weken 
gedaan om zicht te houden op deze groep? 
 
Bovenstaande kan extra problemen geven. School heeft een belangrijke signaalfunctie. Gezinnen die 
het voorheen nog net redden, kunnen dat nu misschien niet meer. De Staphorster bevolking staat er 
bekend om dat ze niet makkelijk hulp zoeken. Op de website van de gemeente missen wij een 
laagdrempelig meldpunt die voor iedereen toegankelijk is. 
 
Wat voor kinderen geldt, geldt ook voor mensen met een handicap en (beginnende) 
dementerenden. Normaal kunnen ze naar de dagopvang, een koffieuurtje of andere sociale 
bijeenkomst. Door de corona gaat dit niet door. Dit kan extra druk geven voor de verzorgers. Is deze 
groep bekend? 
 
Op dit moment lijkt de crisis over haar hoogtepunt, maar zijn de gevolgen nog niet voor iedereen 
duidelijk. Wij hebben middels deze brief onze zorgen geuit over de kinderen/jeugd en mensen met 
een handicap/dementerenden, maar realiseren ons dat de gevolgen breder zijn dan wij hier nu 
aangeven.  Hoe zorgen jullie ervoor deze mensen in beeld te krijgen? 
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Wij als Adviesraad Sociaal Domein zouden graag antwoord willen hebben op de volgende vragen: 

 Hoe zijn kinderen in een onveilige thuissituatie de afgelopen maanden door school of de 
gemeente benaderd?  Wij horen verschillende signalen: Sommige ouders en kinderen zijn 
regelmatig gebeld door school, andere heel minimaal. Hoe houden scholen zicht op hun 
leerlingen? Is er vanuit de gemeente contact (geweest) met alle scholen? Heeft de school 
noodopvang aangeboden aan de kinderen met een onveilige thuissituatie die al wel in beeld 
zijn? 

 Op welke wijze is er hulp geboden aan deze gezinnen? 

 Komt er alternatieve dagopvang of dagbesteding voor de ouderen of mensen met een 
handicap? 

 Is er extra aandacht voor de mantelzorgers in onze gemeente? 

 Hoe zorgen jullie ervoor dat de mensen die het door de coronacrisis moeilijk hebben of 
krijgen bij jullie in beeld komen? 

 Is er een meldpunt waar de inwoners uit onze gemeente zich op een laagdrempelige manier 
kunnen melden voor (acute) hulp?  

 
 
Mocht er naar aanleiding van deze brief behoefte zijn aan een gesprek met de Adviesraad Sociaal 
Domein, dan zijn wij uiteraard hiertoe bereid. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Adviesraad Sociaal Domein Staphorst 
 
 


