
WMO-raad Pijnacker-Nootdorp zoekt nieuwe leden
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Bent u lokaal actief en maatschappelijk betrokken? Gaat de samen-
leving u aan het hart? Denkt u van toegevoegde waarde te zijn? 
Solliciteer dan bij de WMO-raad Pijnacker-Nootdorp. 

WMO, wat is dat dan, zult u wellicht 
zeggen. WMO betekent Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning. De WMO 
is zeer veel omvattende wet. Een pa-
raplu waar heel veel maatschappelijke 
aandachtsvelden onder schuil gaan: 
van jeugdwerk tot ouderenzorg en van 
taxivergoeding tot woningaanpassing 
wegens een beperking. 

Het kernwoord is participatie. De 
centrale maatstaf van de WMO is dat 
iedere burger op zijn of haar eigen 
wijze moet kunnen deelnemen aan de 
samenleving en als iemand dat niet uit 
zichzelf kan - bijvoorbeeld door een 
beperking - dan met enige hulp en 
ondersteuning.  
Een bijkomend aspect van de WMO 
is dat allerlei overheidstaken worden 
overgedragen van het rijk en
 

de provincie naar de gemeenten. Zo 
dicht mogelijk bij de burger dus. Dat 
proces is nog in volle gang en ook de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp is druk 
bezig met al deze veranderingsproces-
sen die vaak meteen gepaard gaan met 
bezuinigingen. 

Het is heel belangrijk dat de samenle-
ving direct betrokken is bij het beleid 
en de uitvoering van alle WMO-taken. 
Burgers en organisaties kunnen zelf 
hun invloed aanwenden, maar er is ook 
sinds enige jaren een onafhankelijke 
instantie die het gemeentebestuur 
gevraagd en ongevraagd van advies 
dient. Dat is de WMO-raad Pijnacker-
Nootdorp. 

In de WMO-raad zitten rond de tien 
mensen die vanuit allerlei achtergron-
den met kennis en kunde hun licht 
laten schijnen over de vele WMO-
aandachtsgebieden. 

Vacatures 
Er zijn vacatures in de WMO-raad. 
Voor een aantal leden zit de zittingster-
mijn van vier jaar erop. Zij zijn niet meer 
beschikbaar voor de komende periode 
2014-2018 en dus is de WMO-raad 
op zoek naar vers bloed.
De WMO-raad komt tien keer per jaar 
in vergadering bijeen. Daarnaast zijn 
er regelmatig informatie- en overlegbij-
eenkomsten in de gemeente en in de 

regio, al dan niet in aanwezigheid 
van burgers en allerlei maat-
schappelijke organisaties. 
De raad wordt administratief on-
dersteund en de leden ontvangen 
een vergoeding voor de vergade-
ringen van de WMO-raad.

De nieuwe leden die de WMO-
raad zoekt, moeten voldoen aan 
de volgende criteria:
• maatschappelijk en lokaal betrokken;
• woonachtig in de gemeente;
• minimaal een dagdeel per week 

beschikbaar.

De raad zoekt in het bijzonder men-
sen die beschikken over kennis en/
of ervaring op één van de volgende 
terreinen: 
• juridische zaken;
• communicatie, ict; 
• schrijven; 
• zorg en welzijn.

Een extra aanbeveling is als men 
affi niteit heeft met één van de vol-
gende groepen:
• mensen met een beperking;
• jongeren;
• ouderen.

Kijk ook eens op de fraaie en 
informatieve site van de WMO-raad 
Pijnacker-Nootdorp:
www.wmoraadpijnackernootdorp.nl 
Dan gaat de veelzijdige en boeiende 
materie meteen al meer leven.  
Er is heel veel interessant werk te doen 
de komende jaren. 

Sollicitaties graag uiterlijk 
27 november richten aan:

Secretariaat WMO-raad
Postbus 1
2640 AA Pijnacker
(onder vermelding ‘vacature’)
E-mail: wmoraadpijnackernootdorp@
kpnmail.nl

Het is de bedoe-
ling om met 
geselecteerde 
kandidaten in 
december 
gesprekken 
te voeren. 

De WMO-raad 
Pijnacker-Noot-
dorp ziet uw sollici-
tatie met belangstel-
ling tegemoet! 

De gemeente krijgt steeds meer WMO-
taken en daarom is een sterke WMO-raad 
van groot belang. 
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laten schijnen over de vele WMO-
aandachtsgebieden. 
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mijn van vier jaar erop. Zij zijn niet meer 
beschikbaar voor de komende periode 
2014-2018 en dus is de WMO-raad 
op zoek naar vers bloed.
De WMO-raad komt tien keer per jaar 
in vergadering bijeen. Daarnaast zijn De gemeente krijgt steeds meer WMO-De gemeente krijgt steeds meer WMO-De gemeente krijgt steeds meer WMO-

W
M

O raad De gemeente krijgt steeds meer WMO-

W
M

O raad

• maatschappelijk en lokaal betrokken;

De huidige WMO-raad.


