RAADSVOORSTEL

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Datum aanmaak

5 mei 2014

Onderwerp

Benoeming nieuwe leden Adviesraad Sociaal Domein
Wormerland

Programma en portefeuillehouder

Maatschappelijke participatie/ E. Fens & K. van Waaijen

Raadsvergadering

1 juli 2014

Onderwerp

Benoeming nieuwe leden Adviesraad Sociaal Domein
Wormerland

Gevraagde beslissing

De heer E. Corman, mevrouw H. Bekenkamp, mevrouw C. de
Vries en mevrouw Y. de Boer -Kocx als lid van de adviesraad
Sociaal Domein te benoemen voor een periode van 4 jaar vanaf
benoeming.

Bevoegdheid

De Gemeenteraad

Inleiding en probleemstelling

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is ontstaan na integratie
van de WMO raad en de Adviesraad voor sociale zaken.
Hierdoor zijn er twee vacatures ontstaan aan de kant van Sociale
Zaken. Ook zijn er twee leden van de voormalige WMO raad
opgestapt, vanwege andere werkzaamheden (de heer L. Affourtit
en mevrouw A. Taylor Parkins- de Vries).

Oplossing

Na het uitzetten van vacatures voor de functies zijn daarop 8
reacties gekomen. Met 7 personen is een gesprek gehouden,
omdat de 8e persoon niet aan de criteria voldeed (deze persoon
was vanwege een dienstverband belanghebbende bij de
doelgroepen van de WMO dan wel WWB). Na deze
gesprekkenronde hebben de ASD- leden die in de
sollicitatiecommissie zaten in samenspraak met de behandelend
ambtenaar gekozen voor het tot lid benoemen van de volgende 4
kandidaten: De heer E. Corman, mevrouw H. Bekenkamp,
mevrouw C. de Vries en mevrouw Y. de Boer –Kocx. Het gaat
om een benoeming voor een periode van 4 jaar vanaf
benoeming, zoals omschreven staat in de verordening van de
Adviesraad Sociaal Domein (geldig sinds 17 december 2013).

Meetbare doelstellingen/output

Continuering van de adviserende taak van de Adviesraad
Sociaal Domein voor de gemeente Wormerland

Beslag op middelen

De leden ontvangen per vergadering een vergoeding van
€54,77.

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.
Burgemeester en wethouders van Wormerland,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
J. Sutmuller
Bijlage: besluit

P. C. Tange

De raad van de gemeente Wormerland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;
b e s l u i t:
De heer E. Corman, mevrouw H. Bekenkamp, mevrouw C. de Vries en mevrouw Y. de Boer -Kocx als
lid van de adviesraad Sociaal Domein te benoemen voor een periode van 4 jaar vanaf benoeming.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van de Raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op 1 juli 2014
de griffier,

de voorzitter,

I.P. Vrolijk

P.C. Tange

