Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier
LEDEN VAN DE ADVIESRAAD
De Adviesraad is zelfstandig en officieel, gestart per
september 2018.

Dieneke de Boer
(Jeugd)
Han Meuleman
(Jeugd)
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Willy Buiter
(Jeugd)

Ingrid de Bruijn
(P wet)

Han van der Wijk
(onafhankelijk
voorzitter)

Henk Bosch
(Wmo)

WAT IS DE ADVIESRAAD
De Adviesraad Sociaal Domein
Westerkwartier is vanaf
september 2018 de opvolger
van de vier Wmo adviesraden
in het Westerkwartier.

De Adviesraad bestaat uit inwoners van het Westerkwartier die
binding hebben met het sociaal
domein en betrokken zijn bij hun
doelgroep.

De adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan. Zij geeft
gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college van burgemeester en wethouders op het
terrein van jeugdzorg, werk en
inkomen en maatschappelijke
ondersteuning.

Leden doorlopen een sollicitatieprocedure en worden benoemd
door het college van burgemeester en wethouders, zijn
woonachtig en ingeschreven in
het Westerkwartier.

De Adviesraad vergadert op de eerste maandag van de maand. Het Platform Cliëntparticipatie Westerkwartier vergadert op de tweede maandag
van de maand.

Joyce Haarman
(Wmo)

De Adviesraad bestaat uit min. 8 en max. 10 leden (incl. voorzitter)

Het CP geeft input aan de Adviesraad.
Wiea Schuur
Hessel Brandsen
(Voorzitter CP)

Chris Nieland

Platform
Cliëntparticipatie
Westerkwartier

Lammert
Zuiderveld

Elly Dragstra

Jorine Steigenga

Reina Smallenbroek

Joost van der Velde

Ambtelijk secretaris:
Marijke Bijlsma

Beleidsmedewerker:
Erna Muntendam

De Adviesraad Sociaal Domein heeft drie themagroepen:

WET
MAATSCHAPPELIJKE
ONDERSTEUNING

JEUGDWET

PARTICIPATIE
WET

WAT DOET DE ADVIESRAAD

Hessel Brandsen
(Voorzitter CP)
David Dolstra (P wet)

THEMAGROEPEN

Inhoudelijk
Overleg over een thema vindt zo nodig plaats met de verantwoordelijke
wethouder. Het college voert tenminste twee keer per jaar overleg met de
Adviesraad Sociaal Domein. De Adviesraad nodigt regelmatig gasten uit.
Ook volgen leden trainingen en cursussen.

Burgerbetrokkenheid:

De Adviesraad is de vertegenwoordiging van inwoners om
mee te denken en mee te praten
over de ontwikkelingen in het
sociaal domein.

Burgerparticipatie

Het meedenken en debatteren
over beleid en zelf initiatieven
nemen, ook wel actief burgerschap genoemd. Gaat over alle
burgers, dus ook over gezonde
burgers.

De Advieraad is aangesloten bij Koepel Adviesraden Sociaal Domein, de
vereniging van lokale adviesraden. En lid van de Vereniging Mobility.

Onze visie: alle
inwoners
moeten kunnen
participeren
in de samenleving.

Aankondigingen: Zie overzicht op de
www.westerkwatier.nl/adviesraad), zie ook advertenties in de
streekkrant. Aanmelden kan via : adviesraad@westerkwartier.nl

CONTACT
Contact / ervaringen delen:
adviesraad@westerkwartier.nl
14 0594 (vragen naar de ambtelijk secretaris)
Post: Postbus 100
9350 AC Leek

