
Cliëntenraad sociaal domein Bommelerwaard zoekt nieuwe leden  
 
De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel willen hun dienstverlening zo goed mogelijk inrichten en laten 
aansluiten op de behoefte die er leeft onder haar inwoners. Dit doen zij met behulp van een cliëntenraad. 
De cliëntenraad adviseert het college over het beleid van de gemeente en de uitvoering daarvan. De 
cliëntenraad is voor de komende periode van vier jaar weer op zoek naar nieuwe leden.  
 

Wat is het takenpakket van een lid van de cliëntenraad?  

 
Als lid van de cliëntenraad fungeert u als centraal aanspreekpunt van het college voor de vorming, 
uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke beleid ten aanzien van het sociaal domein (de terreinen 
jeugd, Wmo, schuldhulpverlening en participatiewet). U volgt de relevante ontwikkelingen hierbinnen, 
signaleert knelpunten en adviseert het college (gevraagd en ongevraagd). Het streven hierbij is om te 
komen tot coproductie tussen de gemeente en cliëntenraad wat betreft de ontwikkeling van beleid 
binnen het sociaal domein.  
 

Wat zijn uw bevoegdheden en verantwoordelijkheden?  
 
U levert een constructieve bijdrage aan de besluitvorming en processen binnen het sociaal domein. U 
neemt hierbij een proactieve houding aan en behandelt vertrouwelijke informatie zorgvuldig.  
 

Wat is de gevraagde tijdsbesteding?  
 
Er zijn jaarlijks tenminste vier bijeenkomsten van de cliëntenraad. Daarnaast legt ieder lid van de 
cliëntenraad contact met de doelgroep. Leden worden aangesteld voor een periode van vier jaar 
(maximaal 3 periodes).  
 

Welke affiniteit en betrokkenheid vraag de cliëntenraad van u?  
 
U bent ervaringsdeskundige op tenminste een van de volgende terreinen:  

 Jeugd  

 Wmo   

 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening  

 Participatiewet  
 

Wat zijn uw vaardigheden en persoonlijke kenmerken?  
 

 U bent sociaal vaardig en collegiaal. 

 U bent communicatief vaardig en niet bang om uw mening te geven. 

 U bent gemotiveerd (u vindt het echt leuk om te participeren binnen de cliëntenraad). 

 U kunt gevraagd en ongevraagd advies geven over de vorming, uitvoering en evaluatie van 
gemeentelijk beleid. Denk hierbij aan beleidsstukken, collegevoorstellen en raadsvoorstellen.  

 U kunt een constructieve en onafhankelijke bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van 
minimaal één van de drie wetten Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening.  

 U bent niet ambtelijk of politiek actief binnen de gemeente Maasdriel of Zaltbommel.  

 U woont in de Bommelerwaard.  

 Er wordt van u verwacht dat u als lid verbindingen kunt leggen met de adviesraden, de 
ambtelijke organisatie, het college en externen (maatschappelijke organisaties en inwoners in 
Bommelerwaard). U heeft geen zakelijke belangen binnen het sociaal domein. 

 

Reageren  
 

 Kandidaten die geïnteresseerd zijn in het werk van de cliëntenraad, en wonen in de 
Bommelerwaard, kunnen hun belangstelling kenbaar maken bij de cliëntenraad.  

 Dit kan door een sollicitatiebrief te sturen naar Margriet de Haan, ambtelijk secretaris 
cliëntenraad via mdehaan@zaltbommel.nl onder vermelding van vacature lid cliëntenraad.  

 Reageren kan tot en rnet 29 november 2019. 

mdehaan@zaltbommel.nl

