
IJhorst, 24 april 2020 

 

Betreft: Verordening Adviesraad Sociaal Domein 

Amendement 63 conform art. 41 van het RvO van de raad van de gemeente Staphorst 

 

Geachte leden van de gemeenteraad Staphorst, 

Komende week neemt u als gemeenteraad een besluit over genoemd amendement.  

Als voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Staphorst ben ik enige tijd geleden benaderd door 

een van uw leden.  

Onderwerp van gesprek was de samenstelling van de adviesraad waar nu (in de huidige verordening)  

is opgenomen dat de leden van de adviesraad bij voorkeur in de gemeente wonen; daarbij is vastgelegd 

dat het aantal leden  dat buiten de gemeente woonachtig is en lid kan zijn van de adviesraad maximaal 

3 mag bedragen. 

Wij hebben aangegeven dat onze adviesraad met de huidige verordening goed uit de voeten kan en wij 

geen enkele noodzaak zien om daarin wijzigingen aan te brengen. Wij zijn dan ook verbaasd  over en 

teleurgesteld in het voorliggende amendement.  

Het amendement dat nu voorligt willen wij u dan ook ontraden.  

De overweging die worden gegeven in het amendement kunnen gemakkelijk worden weerlegd. Het is 

NIET zo dat alleen inwoners van de gemeente Staphorst de samenleving/de gemeente door en door 

kennen. De constatering dat leden van buiten Staphorst nu al geen lid meer zijn van de adviesraad is 

bepaald geen steekhoudend argument, er zijn de afgelopen twee jaar ook leden/inwoners van 

Staphorst geweest die hun lidmaatschap hebben beëindigd. 

Bij het aannemen van het amendement is het risico aanwezig dat vacatures die ontstaan binnen de 

adviesraad niet kunnen worden vervuld. U bent ongetwijfeld op de hoogte van het feit hoeveel moeite 

het heeft gekost om bij aanvang van de adviesraad mensen daarvoor te vinden. De afgelopen twee jaar 

is, bij vacatures, gelukt om deze ingevuld te krijgen met inwoners van de gemeente Staphorst. Maar 

voorop moet staan dat geschikte personen deel uitmaken van de adviesraad en deze kunnen ook buiten 

Staphorst woonachtig zijn. Een frisse blik van iemand buiten de gemeente die geschikt is voor de 

adviesraad komt de gemeente en de inwoners ten goede. Wij denken dat deskundigheid, competenties, 

kwaliteit en het voldoen aan het profiel voor leden van de adviesraad belangrijker zijn dan sec het 

criterium inwoner te zijn van Staphorst.  

De huidige verordening geeft aan dat maximaal 3 leden buiten de gemeente lid kunnen zijn van de 

adviesraad. Dat geeft voldoende basis voor verankering en draagvlak binnen de gemeente.  

Wij wensen u wijsheid toe in de besluitvorming. 
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