
 

Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht 
De Adviesraad Sociaal Domein SV (opvolger WMO-raad per 24 november jl.) adviseert het College 

van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over alle onderwerpen, die betrekking 

hebben op het sociaal domein. Dit betreft diverse wetten, Wmo, Jeugd en Participatie, maar ook 

wonen en toegankelijkheid en alle andere aspecten, die samenhangen met deze taken. In verband met 

het vertrek van enkele taakvelden zijn wij op zoek naar nieuwe leden, die woonachtig zijn in Stichtse 

Vecht. 

 

De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (de Adviesraad) zoekt leden 
 

Wilt u meedenken en vooral doen en het college van Burgenmeester en Wethouders gevraagd en 

ongevraagd adviseren over haar beleid op het brede sociaal domein? 

 

Wat is de rol van de Adviesraad 

De Adviesraad geeft het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies over de zelfredzaamheid 

en sociaal-culturele participatie van burgers. De Adviesraad beoogt daarmee een bijdrage te leveren 

aan de kwaliteit van het gemeentelijk beleid op het brede sociaal-culturele domein. De Adviesraad 

richt zich hierbij op de volgende Taakvelden: 

1. Wonen, Welzijn en Zorg; (Wmo-oud en Wmo-nieuw (was AWBZ-zorg);  

2. Sociale Zaken (Participatiewet, Schuldhulpverlening, Werk en Inkomen); 

3. Jeugdzorg.  (Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs).  

Hierbij werken de Taakvelden op relevante thema’s samen.  

 

Hoe ziet de Adviesraad er uit 

De Adviesraad bestaat uit maximaal 9 betrokken leden inclusief een onafhankelijk voorzitter. De 

Adviesraad als geheel moet een vertegenwoordiging zijn van de sociaal economische en culturele 

diversiteit in de Stichtse Vechtse samenleving. 

 

Wat wordt van de leden verwacht 

• De leden zitten op persoonlijke titel in de Adviesraad; 

• Moeten beschikken over een actief netwerk van maatschappelijke organisaties en/of 

deskundigheid en ervaring hebben op één of meerdere terreinen binnen het sociaal-cultureel 

domein; 

• Moeten in Stichtse Vecht wonen en een aantoonbare binding hebben met de samenleving; 

• Bereid zijn om minimaal 4 uur per week te investeren, gemiddeld een dagdeel per week, excl. 

de maandelijkse vergadering; 

• De leden van de Adviesraad ontvangen een vrijwilligersvergoeding per jaar (maximaal 11 

vergaderingen). 

 

Reactie en informatie 

Hebt u belangstelling voor deelname aan de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht, dan 

verzoeken wij u om dit gemotiveerd, met voorkeur voor Taakveld(en) kenbaar te maken aan: 

adviesraad.stichtsevecht@gmail.com  Binnen een week na ontvangst krijgt u bericht en een 

uitnodiging voor een gesprek. Bezoek ook onze website: www.adviesraadstichtsevecht.nl 
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