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Een brug tussen de
inwoner en de

gemeente door te
kijken door de ogen

van de inwoners.

De Adviesraad Sociaal Domein Staphorst streeft ernaar met haar
adviezen een zodanige impact te hebben op het gemeentelijke
beleid, dat iedereen volwaardig kan meedoen in de samenleving en
er adequate ondersteuning en voorzieningen zijn met het oog op
een goede kwaliteit van leven voor iedereen. 

Als zelfstandig adviesorgaan verzamelt de
Adviesraad ervaringen, bevindingen, meningen en

suggesties van inwoners. 
 

Op basis daarvan geeft de Adviesraad het College
van Burgemeester en Wethouders gevraagd en

ongevraagd advies over het beleid en de uitvoering
binnen het sociaal domein om veranderingen en

verbeteringen te bereiken. 

Als leden van de adviesraad onderhouden we contact met mede-
inwoners en bezoeken we bijeenkomsten in de gemeente en onze

regio. Daarnaast onderhouden we contacten met dorpsraden,
kerken, scholen, verenigingen en verschillende organisaties. Het
doel hiervan is het opvangen van signalen en de bekendheid van

de adviesraad te vergroten. 

Vanwege de Covid-19 pandemie en de maatregelen die werden
genomen om verspreiding van het virus te voorkomen, was in 2020

de mogelijkheid om contacten te leggen helaas beperkt.
Bijeenkomsten, zoals een dorpsraadvergadering, werden

geannuleerd en er vonden minder ontmoetingen met mede-
inwoners plaats. 



Brief over de wijziging in de verordening dat leden
van de adviesraad woonachtig moeten zijn in de
gemeente Staphorst. Deskundigheid, competenties
en kwaliteiten zijn naar onze mening belangrijker
voor leden van de adviesraad dan sec het criterium
inwoner te zijn van Staphorst.

Amendement 63

We hebben gevraagd om meer openheid over dit onderwerp 
te stimuleren en meer duidelijkheid gevraagd over de inzet ter
preventie en het hulpaanbod.

Rapport drugs en alcohol

Brief om duidelijkheid in de acties en
standpunten van de gemeente Staphorst rondom
Covid-19. Wat is ondernomen, wat is ingezet en
hoe houdt Staphorst haar inwoners in het vizier
als contact niet mogelijk is.

Gevolgen Corona

De landelijke aanpassing van de beslistermijn voor
schuldhulpverlening heeft ook gevolgen voor de
gemeente Staphorst. Er is duidelijkheid gevraagd of
Staphorst op tijd klaar was om dit in te voeren.

Schuldhulpverlening

We hebben advies uitgebracht over de werking en
de ervaringen met de digitale sociale kaart en
gevraagd hoe deze tool onder de aandacht wordt
gebracht.
 

Digitale sociale kaart

is er regelmatig overleg  met de contactambtenaar en andere
medewerkers en consulenten van de gemeente, bijvoorbeeld over de

voortgang en te verwachten documenten waar advies op moet worden
gegeven en om relevante ontwikkelingen met elkaar te delen. 

 

Verder...

Adviezen

De adviesraad heeft het afgelopen jaar 8 keer vergaderd. Door
de maatregelen rondom het coronavirus vonden deze vooral
online plaats. Er werd over verschillende onderwerpen
gesproken. De volgende adviezen werden uitgebracht:

De adviesraad werkt volgens de Verordening Adviesraad
Sociaal Domein Staphorst en is aangesloten bij de
Koepel Adviesraden Sociaal Domein.



Themagroepen

Opgroeien & opvoeden
Participeren
Sociaal Vangnet 
Wonen & vervoer/mobiliteit

Voorheen kende de adviesraad drie
themagroepen op basis van drie belangrijke
wetten: themagroep Participatie,
themagroep Wmo en themagroep Jeugd. 

In 2020 zijn deze themagroepen losgelaten
en zijn er vier werkgroepen samengesteld: 

Leden

Samenstelling adviesraad (31 december 2020):
 
 
 
 
 
 

 
In 2020 hebben we afscheid genomen van: 

André van Oosten en Henk Compagner

Neem gerust contact met ons op.
W W W . S T A P H O R S T . N L / A D V I E S R A A D

A D V I E S R A A D S O C I A A L D O M E I N @ S T A P H O R S T . N L

Wilt u meedenken?

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

·

De adviesraad vindt het belangrijk om te werken
aan haar deskundigheid. Daarom wordt deelgenomen aan:

Daarnaast hebben leden zitting in:

Maatwerktraining van de Koepel Adviesraden Sociaal
Domein. 
Training Adviseren kan je leren. 

Regionaal voorzitters overleg
Regionaal Cliëntenplatform Jeugd
Platform Gezond Meedoen Staphorst!
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