Meedenken over sociale onderwerpen?

Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden om ons team te versterken.
Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?
De Adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over
zaken die te maken hebben met het Sociaal Domein. Daaronder vallen alle inspanningen op basis van
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet, de Jeugdwet en zaken die
daarmee te maken hebben. Wij zijn actief betrokken bij ontwikkelingen en onderwerpen zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huishoudelijke hulp
Hulpmiddelen voor mensen die gehandicapt zijn
Schuldhulpverlening
Inkomen en voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen
Dagbesteding en ambulante begeleiding
Jeugdzorg
Leefbaarheid in buurten
Ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg
Hulp bij de opvoeding
Gezondheid
Doelgroepenvervoer
Onafhankelijke cliëntondersteuning

Kortom: onderwerpen die Texelaars raken of kunnen gaan raken.
Over de Adviesraad
De Adviesraad bestaat uit mensen die zich betrokken voelen en belangstelling hebben voor de
Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdzorg in brede zin. De leden
worden benoemd voor vier jaar en kunnen twee keer opnieuw benoemd worden. De voorzitter en
leden moeten op Texel wonen. De Adviesraad vergadert in principe een keer per maand.
Onafhankelijk
De Adviesraad is onafhankelijk. Dat betekent dat raadsleden en ambtenaren van de gemeente Texel
geen lid kunnen worden. Dat geldt ook voor mensen met een functie bij een (niet-) commerciële
organisatie die diensten verleent aan cliënten uit het Sociaal Domein.

Wat bieden we jou?
•
•
•
•
•

Inspraak in het Sociaal Domein
Een positie waarbij je invloed kunt uitoefenen op gemeentelijk beleid
Een gelegenheid om je kennis te verbreden
Samenwerken met betrokken vrijwilligers
Een vrijwilligersvergoeding

Procedure
Een sollicitatiecommissie met drie leden van de Adviesraad voert de gesprekken. Deze commissie
draagt de kandidaten daarna voor aan het college van burgemeester en wethouders.
Interesse? Meer informatie?
Stuur je motivatie en cv voor 25 december 2021 naar hovenalbert@hotmail.com. Hier kun je ook
terecht met vragen. Lees meer over de Adviesraad Sociaal Domein.

