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Adviesraad Sociaal Domein Elburg

De Adviesraad Sociaal Domein Elburg geeft namens alle inwoners 
van Elburg gevraagd en ongevraagd advies aan het College van 
B&W van de Gemeente Elburg. Deze adviezen gaan over het ‘brede 
sociale domein’. Dit omvat eigenlijk alles op het gebied van leven, 
wonen, werken en gezondheid in de gemeente Elburg. 
De Adviesraad opereert onafhankelijk en wil een verbindende rol 
vervullen tussen de inwoners en het College van B&W. Met haar 
adviezen wil de Adviesraad ertoe bijdragen dat er niemand in 
Elburg tussen de wal en het schip raakt. 

Alle inwoners zouden mee moeten kunnen doen. De uitdaging is, 
om het College te helpen om in Elburg het sociale domein zo te 
organiseren dat iedereen een goede plek heeft en dat regels en 
voorzieningen zo worden ingericht dat we er allemaal gebruik van 
kunnen maken. Veel sociale zaken hangen met elkaar samen, denk 
bijvoorbeeld aan eenzaamheid, armoede en een chronische ziekte.  
De Adviesraad gaat daarom uit van een integrale benadering als  
zij adviseert, waarbij altijd gekeken wordt naar de verschillende 
sociale aspecten die een rol spelen. 

Wat doet de Adviesraad?
De Adviesraad heeft een breed takenpakket. Hieronder staan 
enkele voorbeelden genoemd van zaken waar leden van de 
Adviesraad zich mee bezighouden.

- Leden van de Adviesraad dragen op vrijwillige basis bij aan de
samenleving. Zij hebben een netwerk in het sociale domein en
kunnen binnen hun netwerk contacten leggen. Op deze wijze
functioneren ze als bruggenbouwers tussen de inwoners en de
gemeente.

- Leden signaleren wat er leeft bij de inwoners van de gemeente
met betrekking tot sociale aangelegenheden, geven deze
signalen door aan de gemeente en vertalen ze eventueel in
adviezen.

- Leden van de Adviesraad onderhouden contacten met andere
adviesraden in de Regio Noord-Veluwe om, indien gewenst,
gezamenlijk adviezen uit te brengen.

Wat kunnen we voor u en voor jou betekenen, 
jong en oud? 
De Adviesraad behartigt de belangen van alle inwoners: jong en 
oud. Sinds een aantal jaren is de gemeente zelf verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van een drietal (sociale) wetten: de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de 
Participatiewet. De Adviesraad Sociaal Domein Elburg bestaat uit 
vier clusters waarvan er drie direct gerelateerd zijn aan deze 
wetten. Het cluster Jeugd bijvoorbeeld behartigt de belangen van 
de jongeren in onze gemeente. Het cluster WMO focust zich 
onder meer op de oudere en zieke inwoners, maar ook op hun 
mantelzorgers. Het cluster Participatiewet kijkt - zoals de naam al 
aangeeft- naar de mogelijkheden om iedereen mee te laten doen 
op het gebied van arbeidsparticipatie. Het vierde cluster is 
Formele en Informele ondersteuning; dit cluster overlapt veel 
zaken. 

De Adviesraad vergadert in principe maandelijks.  
De vergaderingen zijn openbaar, inwoners van de gemeente zijn 
dus van harte welkom. 

Meer weten?
Kijk op www.adviesraadsociaaldomeinelburg.nl of mail naar 
info@adviesraadsociaaldomeinelburg.nl.


