Vacature leden Wmo-raad Hellendoorn
De Wmo-raad adviseert het college van burgemeester en wethouders over het beleid maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp en de uitvoering daarvan. De Wmo-raad richt zich op het welzijn en de
participatie van alle burgers en speciaal van mensen die zorg, begeleiding of ondersteuning nodig
hebben. De Wmo-raad werkt nauw samen met het Cliëntenplatform Werk en Inkomen in de gemeente.
Behalve de vergaderingen van de Wmo-raad organiseert de Wmo-raad ook regelmatig
Themabijeenkomsten. De Wmo-raad werkt verder met projectgroepen die een speciaal onderwerp
uitwerken of onderzoeken. De Agendacommissie zorgt voor het dagelijks bestuur van de Wmo-raad.
In verband met o.a. het aflopen van de benoemingstermijnen van een aantal leden heeft de Wmo-raad
dringend behoefte aan nieuwe leden om haar werkzaamheden naar behoren te kunnen blijven
uitvoeren. Wij zoeken leden met (een combinatie van) de volgende kwaliteiten:
 iemand met aandachtsgebied Jeugd(zorg) en/of (passend) onderwijs;
 een (toekomstig) vicevoorzitter Wmo-raad die een deel van het takenpakket van de voorzitter op
zich neemt en hem zo nodig vervangt;
 iemand met het aandachtsgebied voor mensen met een lichamelijke handicap;
 iemand met het aandachtsgebied voor mensen met een verstandelijke beperking;
 iemand die gaat meewerken aan een goede PR en communicatievoorziening voor de Wmo-raad;
 iemand met bestuurlijke en/of juridische ervaring;
 schrijfervaring voor het (samen) opstellen en redigeren van gedegen adviezen van de Wmo-raad.
Maar ook anderen, die zich actief willen inzetten voor een goede uitvoering van de Wmo en burgerparticipatie
in het algemeen in onze gemeente, zijn van harte welkom te solliciteren.
Taken lid Wmo-raad:
 U neemt actief deel aan de Wmo-raadsvergaderingen en heeft daarin een eigen inhoudelijke inbreng;
 U woont de Themabijeenkomsten bij;
 U bezoekt andere vergaderingen of bijeenkomsten die voor de Wmo-raad van belang zijn;
 U voert actief een aantal specifieke taken uit, alleen of samen met anderen, bijvoorbeeld in een of
meer werk- of projectgroepen of als trekker daarvan.
Profiel lid Wmo-raad
 U heeft kennis van één of meer beleidsterreinen van de Wmo-raad en bent bereid om u daar (verder)
in te verdiepen;
 U heeft een netwerk waardoor u signalen krijgt uit de samenleving en weet wat er leeft;
 U bent in staat om vanuit deelbelangen het grotere maatschappelijke belang in de gaten te houden;
 U bent goed in staat om te luisteren, samen te werken en te coördineren;
 U bent in staat zich mondeling en schriftelijk helder uit te drukken;
 U heeft/bent gemiddeld minstens een dagdeel per week beschikbaar;
 U hebt de beschikking over internet, e-mail en bijbehorende vaardigheden.
Voorwaarden
De functie is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad, college en raadscommissies,
werknemerschap van de gemeente Hellendoorn of een organisatie belast met de ondersteuning van de Wmoraad. U woont in de gemeente Hellendoorn. Het is een vrijwilligersfunctie. Een onkostenvergoeding is mogelijk.
Informatie
Informatie over samenstelling en werkwijze, regeling burgerparticipatie, vergaderschema, agenda’s en
(jaar)verslagen en alle adviezen, zijn te vinden op www.wmoraadhellendoorn.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter Gerard Ingenhoest (06-53925218) of met coördinator
Wmo-raad Evelien Hondebrink bij Stichting De Welle (0548-638803).
Reageren?
Stuur uw brief met motivatie en CV aan Voorzitter Wmo-raad, p/a Stichting De Welle, Constantijnstraat 32A,
7442 MA Nijverdal onder vermelding van vacature Wmo-raad. Mailen kan ook naar
info@wmoraadhellendoorn.nl.

