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Notitie aan / Vacature kandidaten adviescommissie Sociaal Domein

OPROEP
Kandidaten voor Adviesraad Sociaal Domein
Op 11 september 2017 heeft de Gemeenteraad de verordening Adviesraad Sociaal Domein vastgesteld. Op
1 januari 2018 treedt de verordening in werking. Het college roept nu kandidaten op die als lid en/of als
voorzitter zitting willen nemen in de nieuwe adviesraad.
Taken van de adviesraad
De adviesraad
is een adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders en brengt gevraagd en
ongevraagd advies uit over relevante aangelegenheden binnen het hele sociaal domein, waaronder
onder andere de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet.
• geeft invulling aan de wettelijk voorgeschreven cliëntenparticipatie, zoals vastgelegd in de
Jeugdwet, Wmo en Participatiewet.
• stelt zich tot taak zoveel mogelijk haar achterban te informeren en actief te betrekken door hen te
informeren en te raadplegen en geeft in het advies aan hoe de achterban is betrokken.
• kan de achterban raadplegen door de organisatie van onder andere thema- of werkgroepen,
themabijeenkomsten, social media en/of het uitzetten van enquêtes.
De adviesraad adviseert niet over individuele zaken.
•

De adviesraad komt ongeveer 10 keer per jaar bijeen. Leden ontvangen voor elke bijeenkomst een
presentievergoeding van € 75,-; de voorzitter ontvangt een presentievergoeding van € 125,- per
vergadering. Kandidaten moeten inwoner zijn van de gemeente Best. Het secretariaat van de adviesraad
wordt door een onafhankelijke stichting ingevuld. Een benoeming geldt voor 3 jaar, eventueel met 3 jaar te
verlengen.
Profiel
Van de leden van de adviesraad wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk:
• geïnteresseerd zijn in het Sociaal Domein in het algemeen en de zorg- en dienstverlening in het
bijzonder;
• gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van inwoners te behartigen;
• beschikken over deskundigheid of ervaring met één of meerdere beleidsterreinen in het Sociaal
Domein;
• beschikken over een zekere mate van visie op het Sociaal Domein
• in staat zijn beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit het cliënten/
inwonersperspectief;
• zich kunnen inleven in de belangen van de cliënten, maar ook voldoende afstand kunnen nemen
van mogelijk persoonlijke belangen;
• een kritische, positieve en open houding hebben;
• kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie, integer zijn;
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• een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling hebben;
• goede communicatieve vaardigheden hebben (luisteren, verwoorden van standpunten, respecten tactvol kunnen optreden);
• goede sociale vaardigheden hebben (samenwerken in teamverband);
Het beschikken over bestuurlijk inzicht is een pré.
Van de kandidaten voor het voorzitterschap wordt aanvullend verwacht dat zij:
• in staat zijn een agenda mee op te stellen
• in staat zijn een vergadering te leiden
• in staat zijn te stimuleren dat alle leden meedenken en meepraten
• in staat zijn eventuele tegenstellingen te overbruggen
Niet voor iedereen…
Het lidmaatschap van de adviesraad is niet verenigbaar met:
• het lidmaatschap van de gemeenteraad;
• het lidmaatschap van een andere commissie ingesteld door de gemeenteraad, het college of de
burgemeester, tenzij deze commissie uitsluitend een adviserende functie heeft;
• een functie als werknemer in dienst van de gemeente Best;
• functies waarmee een mogelijke belangenverstrengeling kan plaatsvinden tussen taken van de
adviesraad en taken van die andere functie.
Interesse?
Iets voor u? Laat deze kans om écht bij te dragen dan niet liggen! Kijk voor de volledige verordening op
onze website: www.gemeentebest.nl/verordeningen (Verordening Adviesraad Sociaal Domein) en laat het
ons weten als je denkt deze adviesraad te kunnen versterken. Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Betsy Wisselink, adjunct-afdelingsmanager Regie & Ontwikkeling, via het centrale
telefoonnummer 14 0499.
Reageren?
Stuur dan je motivatie en cv naar banen@gembest.nl ter attentie van Miriam Teunissen, P&O-adviseur
bij de Gemeente Best. Een onafhankelijke selectiecommissie van mensen buiten het gemeentehuis
beoordeelt de kandidaten en adviseert het college over de benoeming van de kandidaten voor deze
adviesraad. Reageren is mogelijk tot 1 november 2017. De selectiecommissie adviseert het college vóór 1
december 2017. In december worden de nieuwe leden benoemd.
Beschik je niet over email? Stuur dan je motivatie en cv naar gemeente Best, t.a.v. Miriam Teunissen,
Postbus 50, 5680AB Best.
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