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Inleiding/voorwoord

 Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de adviesraad Sociaal Domein Staphorst, bedoeld 
als verantwoording aan het College van Burgemeester en Wethouders, 
vertegenwoordigende organisaties en de burgers van Staphorst. 

 In dit jaarverslag vindt u een beschrijving van de rol, de taken en de samenstelling van 
de adviesraad. Verder treft u een beschrijving aan van de werkwijze en de activiteiten 
van de adviesraad in 2018 en een overzicht van de uitgebrachte adviezen. 
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Wat ziet de adviesraad als haar taak?

 De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B&W van 
Staphorst.    

 Deze adviezen gaan over alle zaken die samenhangen met het opstellen, uitvoeren en 
evalueren van het beleid binnen het Sociale Domein.                                                                     
De adviesraad hoort en vertaalt geluiden uit de samenleving en gaat na of het 
voorgenomen beleid de wijken/(dorps)gemeenschap ondersteunt en versterkt.

 De adviesraad Sociaal Domein Staphorst streeft ernaar met haar adviezen een zodanige 
impact te hebben op het gemeentelijke beleid, dat iedereen (met of zonder beperking) 
volwaardig kan meedoen in de samenleving en er adequate ondersteuning en 
voorzieningen zijn met het oog op een goede kwaliteit van leven voor iedereen. De 
adviesraad signaleert actief de ontwikkelingen in onze gemeente en bespreekt de 
relevante onderwerpen in haar vergaderingen.

 Wat de adviesraad niet als haar taak ziet is de behandeling van casuïstiek e/o 
individuele situaties die zich kunnen voordoen tussen burgers en de gemeente.
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Samenstelling adviesraad Sociaal Domein 

De adviesraad Sociaal Domein is 20 maart 2018 geïnstalleerd door het college van B&W van 
Staphorst. De adviesraad is de opvolger van de WMO raad die daarvoor actief was. 

De adviesraad kende in 2018 de volgende samenstelling:

 Henriëtte de Weerd (lid – themagroep participatie)

 Vacature (lid – themagroep participatie)

 Vacature (lid – themagroep participatie)

 Aaltje Dominé (lid – themagroep WMO)

 André van Oosten (lid – themagroep WMO)

 Martin van Veen (lid – themagroep WMO)

 Henk Compagner (lid – themagroep jeugd)

 Gerda de Groot (lid – themagroep jeugd)

 Ton van Kessel (lid – themagroep jeugd)

 Mathilde Compagner (secretaris)

 Arie Bijl (voorzitter)
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Op 11 oktober 2018 vond de overhandiging plaats 
van ons 1e advies aan wethouder A. Mussche
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Werkwijze adviesraad

 De adviesraad kent 3 themagroepen: Participatiewet, Jeugdwet en WMO. 

 Bij het bespreken van de thema’s waarover het college advies vraagt, nodigt de 
adviesraad de betreffende ambtenaar uit in onze vergadering om een toelichting te 
geven op voorgenomen beleid, welke afwegingen een rol hebben gespeeld bij het uit te 
zetten beleid, welke ontwikkelingen daarbij van belang zijn etc.

 De adviezen worden binnen de raad (in concept) voorbereid door het domein waar het 
onderwerp in thuis hoort, waarna de raad plenair (vanuit de verschillende domeinen) 
tot het definitief advies komt dat naar het college van B&W gaat. Daarmee wil de raad 
ook recht doen aan de relaties en afhankelijkheden tussen de verschillende domeinen 
en beleidsthema’s.

 Binnen 6 weken na ontvangst van de documenten brengt adviesraad haar advies uit 
aan het college van B&W.

 De leden van de adviesraad onderhouden vanuit hun expertise en deskundigheid 
contacten met burgers en allerlei maatschappelijke organisaties. De raad probeert 
daarmee datgene wat er bij hen leeft en wat zij belangrijk vinden te verbinden met het 
(voorgenomen) beleid vanuit de gemeente: De adviesraad vormt voor het sociaal 
domein een brug tussen de burger en de gemeente Staphorst. 
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Werkwijze adviesraad 

 De adviesraad heeft periodiek overleg met de heer A.Mussche, de wethouder in de 
gemeente Staphorst die het sociaal domein in zijn portefeuille heeft. Daarnaast hebben 
de leden van de adviesraad contacten met de ambtenaren die werkzaam zijn in het 
betreffende domein. Secretaris en voorzitter hebben elke 2 maanden overleg inzake de 
voortgang en te verwachten beleidsdocumenten waar advies op moet worden gegeven. 

 De adviesraad kan om haar kennis over landelijke ontwikkelingen en op de taken van 
adviesraden te vergroten een beroep doen op regionale en landelijke 
adviesorganisaties, de koepel adviesraad sociaal domein en via het overleg met de 
andere adviesraden in de regio. Bij beleidsvoorstellen die in regionaal verband 
ontwikkeld worden, brengen de regionale adviesraden ook zoveel mogelijk een 
gezamenlijk advies uit.

 Om zich inhoudelijk voor te bereiden op de adviesfunctie neemt de adviesraad deel aan 
diverse voorlichtings- en informatiebijeenkomst waarvoor zij uitgenodigd wordt. In de 
vergaderingen wordt afgesproken wie namens de adviesraad deelneemt aan een 
bijeenkomst. Daarnaast heeft de adviesraad een budget om scholing, onkosten-
vergoedingen en representatiekosten uit te bekostigen. In 2018 zijn de uitgaven van de 
adviesraad binnen dit budget gebleven. 
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Uitgebrachte adviezen 

De adviesraad heeft in 2018 zesmaal vergaderd. Wij houden onze vergaderingen 1x per 4-6 
weken waarbij we rekening houden met de planning van de te agenderen onderwerpen 
vanuit de gemeente.  

De volgende adviezen zijn in 2018 uitgebracht:

Gevraagd advies:

 Advies Sluitende aanpak personen verward gedrag

 Advies Re-integratieverordening

We hebben in november 2018 in onze vergadering met de gemeente gesproken over de 
WMO verordening, het betreffende advies is in februari 2019 aan de gemeente gegeven. 

In regionaal verband (regio IJssel Vecht) is een advies opgesteld PGB ‘volwaardig 
alternatief voor beschermd wonen’.
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Overzicht activiteiten in 2018 (hoofdlijnen)

De adviesraad heeft o.a. de volgende activiteiten verricht: 

 Deelname aan regionale bijeenkomst beschermd wonen

 Bijwonen van presentatie over het thema armoede en schulden 

 Diverse overleggen met beleidsmedewerkers WMO

 Deelnemen aan vergadering klankbordgroep informele zorg binnen de gemeente

 Bezoeken van diverse scholen en verenigingen

 Overleg met de jongerenraad

 Bijwonen van bijeenkomsten Zorgbelang Overijssel.
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Voor het jaar 2019….. 

….wil de adviesraad de ontwikkeling die is ingezet in 2018 doorzetten. Dat betekent 
concreet dat we in 2019 willen werken aan:

 Het toetsen en evalueren van het ingezette beleid van de gemeente.
 Relatie tussen cliëntenraden en adviesraad sociaal domein inhoud geven.
 Het vormgeven aan het inwonersperspectief.
 Het vergroten van deskundigheid.
 Het opbouwen en versterken van netwerken in gemeente en regio.
 Hoe werk je samen met de gemeente?
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