
 
 
Vacature  
 
Draagt u zorg, welzijn en jeugdhulp in Steenbergen een warm hart toe? 
 
Word lid van de Adviesraad Sociaal Domein in Steenbergen 
 
 
De Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente Steenbergen zoekt enthousiaste inwoners die op vrijwillige basis 
zitting willen nemen in deze adviesraad. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert over zaken op het gebied van 
zorg, welzijn en jeugdhulp. Bij voorkeur vragen wij mensen die uit eigen ervaring kunnen spreken te reageren, 
zodat wij deze ervaringen kunnen benutten bij het uitbrengen van onze adviezen.  
 
Gemeenten zijn vanaf 2015 het aanspreekpunt voor alle zorgvragen van hun inwoners voor volwassenen en ouders 
en kinderen/jongeren. De Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet zijn hierbij 
onder andere de leidraad. Het doel van deze wetten is om burgers in staat te stellen zo lang en zo zelfstandig 
mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Bij het opstellen van beleid wil de gemeente Steenbergen haar 
inwoners nauw betrekken en de gelegenheid bieden tot meepraten, meedenken en adviseren. Hiervoor is een 
Adviesraad Sociaal Domein ingericht. Deze Adviesraad Sociaal Domein geeft het college gevraagd en ongevraagd 
advies over het beleid betreffende de brede betekenis van de Wmo en andere wetten. De Adviesraad Sociaal 
Domein vergadert circa acht keer per jaar op een maandagavond. Binnen de Adviesraad Sociaal Domein werkt u in 
kleine groepen aan onderwerpen en raadpleegt u ook uw netwerk.  
 
Voor deze Adviesraad Sociaal Domein zoekt de gemeente Steenbergen enthousiaste leden! 
 
Van de leden wordt verwacht dat zij: 

1. alle belangen kunnen vertegenwoordigen binnen de kaders van de bovengenoemde wetten; 
2. in staat zijn te denken en handelen vanuit het belang van burgers die maatschappelijke 

ondersteuning nodig hebben; 
3. beschikken over luister-, spreek- en leesvaardigheid met betrekking tot beleidsstukken; 
4. beschikken over enige kennis en/of ervaring op het gebied van welzijn, zorg en/of jeugdhulp; 
5. beschikken over een sociaal netwerk in de gemeente Steenbergen; 
6. geen lid zijn van de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen of van een door haar 

ingestelde commissie; 
7. geen dienstverband hebben bij een woon-, welzijn-, zorgaanbieder of bij de gemeente 

Steenbergen waarbij de mogelijkheid van belangenverstrengeling ontstaat; 
8. woonachtig zijn in de gemeente Steenbergen, bij voorkeur in de kernen Kruisland, De Heen of 

Welberg. 
Het betreft een vrijwillige functie. Gemaakte onkosten worden vergoed.  
 
 
Reacties 
Heeft u vragen? Bel dan naar mevrouw E. van Dongen 0167 - 14 0167 of naar de heer J. Legierse, 
voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein, tel 06 – 513 16 966.  
 
Stuur uw motivatie uiterlijk twee weken na publicatie van deze oproep naar: 
Gemeente Steenbergen, t.a.v. E. van Dongen, Afdeling Welzijn en Zorg, Postbus 6 
4650 AA Steenbergen. Mailen kan ook naar: e.vandongen@gemeente-steenbergen.nl.  


