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Geacht college,
Op 4 en 11 april 2014 hebben er in totaal 7 gesprekken plaatsgevonden met verschillende kandidaten
voor de Adviesraad Sociaal Domein. Dit ter invulling van vier ontstane vacatures.
Wij zochten kandidaten woonachtig in Wormerland met een goed netwerk binnen Wormerland.
Een voorwaarde voor de vacatures gericht op de Wet Werk en Bijstand (WWB) was dat de kandidaten
een goed inzicht hebben in wat er leeft bij inwoners van Wormerland die te maken hebben met zaken
als een uitkering, dan wel te maken hebben met een minimuminkomen.
De twee andere vacatures waren gericht op kandidaten die affiniteit hadden met één van de thema's
binnen het sociale domein. Denk hierbij aan bijvoorbeeld dagbesteding of ambulante begeleiding,
ondersteuning van vrijwilligerswerk, ondersteuning van mantelzorgers, hulpmiddelen voor
gehandicapten, hulp bij de opvoeding, inkomen en voorzieningen voor mensen met een
minimuminkomen, ondersteuning bij het vinden van betaalde arbeid.
Wij kunnen u verheugd mededelen dat 4 kandidaten geschikt bleken voor de Adviesraad om deze
belangrijke onderwerpen te behartigen.
Wij vragen u dan ook om te benoemen voor een periode van 4 jaar:
-

mevrouw H. Bekenkamp (specialisatie op WWB)
mevrouw C. de Vries (specialisatie op WWB)
mevrouw Y. de Boer- Kocx (algemene specialisatie Sociaal Domein)
de heer E. Corman (algemene specialisatie Sociaal Domein)

Allen staan positief tegenover een benoeming.
Graag worden wij te zijner tijd op de hoogte gesteld van het raadsbesluit inzake deze benoeming.
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