De Wmo-adviesraad Vlissingen zoekt nieuwe leden.
De kern van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is het bieden van
maatschappelijke ondersteuning, zodat mensen kunnen ‘meedoen’ en zich kunnen
handhaven in de samenleving. Als mensen dit niet kunnen, ook niet met hulp uit de
sociale omgeving, is het de verantwoordelijkheid van de gemeenten maatschappelijke
ondersteuning te bieden.
Met de verschuiving van taken van de rijksoverheid betreffende de uitvoering van de
Wmo naar de gemeente is het terrein van de Wmo veel breder geworden. Het is daarmee
van grote invloed op de zorg en welzijn van de Vlissinger. Het vraagt ook veel nieuw
beleid en regelgeving. De Wmo-adviesraad Vlissingen adviseert de gemeente Vlissingen
gevraagd en ongevraagd over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid ten aanzien
van de Wmo.
De Wmo-adviesraad bestaat uit 14 leden en een voorzitter. De leden functioneren binnen
de Wmo-adviesraad zonder last of ruggespraak.
Daarnaast is de adviesraad, zoveel als mogelijk, een afspiegeling van de Vlissingse
samenleving.

De Wmo-adviesraad Vlissingen zoekt voor de ontstane vacatures
meerdere leden
lid van de Wmo-adviesraad:
•
•
•
•
•
•
•

u woont in de gemeente Vlissingen en u bent 18 jaar of ouder;
u opereert onafhankelijk; niet verbonden aan een (politieke) organisatie die
belang heeft bij gemeentelijk Wmo-beleid en/of gerelateerde subsidie ontvangt;
u heeft kennis van de vernieuwde wet Wmo 2015;
u heeft oog voor de belangen van alle doelgroepen van de Wmo;
u bent bij voorkeur bereid en in staat een actieve rol te spelen;
u wilt zich voor 4 jaar verbinden aan onze raad;
u voldoet aan de profielschets lid Wmo-adviesraad Vlissingen.

Personen met kennis van GGZ, Jeugd( passend onderwijs), Ouderen, Mantelzorg en
vrijwilligers worden met name gevraagd te solliciteren.
Werkwijze
De leden van de Wmo-raad besteden gemiddeld één dag per week aan hun
werkzaamheden. De adviesraad verwerft actief informatie over wat er actueel is onder de
burgers. De adviesraad werkt pro-actief mee in het ontwikkelen van gemeentelijk beleid.
Belangstelling?
Voor meer informatie en voor de profielschets lid van de Wmo-adviesraad, kunt u contact
opnemen met de secretaris: dhr. R.H.J. Daeter, via wmoadviesraad@vlissingen.nl.
U kunt ook kijken op www.vlissingen.nl/wmo-adviesraad. Als u zich wilt aanmelden als
kandidaat, dan kunt u dit kenbaar maken door een email met motivatie en cv te sturen
naar: wmoadviesraad@vlissingen.nl
Een eventueel gesprek met een delegatie van de adviesraad zal dan spoedig
plaatsvinden.
Benoeming vindt plaats na een inwerkperiode (/proefperiode) van 3 maanden.

