
Beste inwoner van de gemeente Opmeer, 
 
Vacatures Adviesraad Sociaal Domein Opmeer! 
Wilt u meedenken over jeugdhulp, zorg, participatie en inkomen? 
 
Wilt u graag kennis en deskundigheid inzetten voor het sociaal domein in onze gemeente?  
Misschien wilt u dan als vrijwilliger actief zijn in de Adviesraad Sociaal Domein Opmeer. 
 
Wij zoeken een nieuwe voorzitter en drie leden voor de volgende aandachtsgebieden: 
senioren, jeugd en jongeren en ouders en hun kinderen, kwetsbare doelgroepen en 
geestelijke gezondheidszorg. 
 
Het sociaal domein draait om de mens en de wijze waarop zij in staat is om deel te nemen 
aan de samenleving onder het motto “iedereen doet mee”.  

De Adviesraad Sociaal Domein Opmeer bestaat uit een groep betrokken vrijwilligers - 
benoemd door het college - uit alle lagen van de samenleving van Opmeer. De Adviesraad is 
onafhankelijk, betrokken en deskundig. Zij waakt ervoor dat alle inwoners aan de 
samenleving kunnen meedoen. Het mag daarbij niet uitmaken of iemand oud of jong, rijk of 
arm, gezond of ziek is.  

De Adviesraad adviseert gevraagd én ongevraagd het college van Burgemeester en 
Wethouders. 

 Gevraagd: op aanvraag van B&W over te vormen regionale en lokale beleid waarna 
de gemeenteraad over de beleidsnota mét het advies kan beslissen. 

 Ongevraagd: naar aanleiding van informatie vanuit inwoners over effecten van het 
sociale beleid van de gemeente. 

De leden van de adviesraad vertegenwoordigen elk een achterban uit een werkveld binnen 
het sociaal domein. Dit doen zij vanuit hun eigen deskundigheid op dat gebied en maakt dat 
zij goed kunnen inschatten wat de effecten zijn van beleidsvoorstellen op de gebruikers. 

Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij naar onze website 
www.adviesraadsociaaldomeinopmeer.nl  of via www.gemeenteopmeer.nl. 
Voor vragen kunt u terecht via het contactformulier. 
 
Solliciteren? 
Stuur uw motivatiebrief met CV voor 17 maart 2017 naar gemeente@opmeer.nl.  
De selectiecommissie beoordeelt de sollicitaties en nodigt kandidaten uit voor een 
sollicitatiegesprek. 
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