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Vacature algemeen lid  
 
Bent u geïnteresseerd in het gemeentelijk beleid voor het sociaal domein in Elburg?  
Vindt u het een uitdaging om belangen van burgers uit onze gemeente duidelijk te 
verwoorden en eraan bij te dragen dat er voor hen een helder, goed afgewogen advies op 
tafel komt? 
 

Dan zijn wij op zoek naar u!  
 
De Adviesraad komt op voor de belangen van onze inwoners in relatie met het gemeentelijk 
beleid in het sociaal domein. Met name de belangen van diegenen die niet gehoord worden.  
 
Met tien betrokken mensen vormen we de onafhankelijke Adviesraad Sociaal Domein Elburg 
die sinds 2016 het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Elburg 
gevraagd en ongevraagd advies geeft. 
Deze adviezen gaan over alles wat er speelt binnen de gemeente op het gebied van wonen, 
werken, onderwijs en gezondheid, zoals bijvoorbeeld armoede, werkloosheid en chronische 
ziekte. De Adviesraad gaat bij haar adviezen uit van een integrale benadering en kijkt zoveel 
als mogelijk naar samenhang. 
 
Leden Adviesraad zijn maatschappelijk betrokken, proactief, hebben een positief kritische 
houding, hebben raakvlakken met genoemde onderwerpen en goede communicatieve 
vaardigheden. 
 
Wij bieden: 
- een uitdagende functie; 
- samenwerking met een enthousiaste betrokken groep mensen die als team optreedt; 
- werk dat er toe doet voor onze gemeenschap(pen); 
- de mogelijkheid tot training in vaardigheden of scholing in kennis en expertise; 
- een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding. 
  
Belangrijk is dat u, op de één of andere manier, verbonden bent met de gemeente Elburg 
(wonen en/of werken) maar níet werkzaam bij de gemeente Elburg dan wel bij een 
professionele, door de gemeente gesubsidieerde, organisatie die binnen de gemeente 
Elburg actief is in het sociaal domein.  
 
Meer informatie over de Adviesraad kunt u vinden op 
www.adviesraadsociaaldomeinelburg.nl  
 
Bent u geïnteresseerd in bovenstaande functie en wilt u zich beschikbaar stellen?  
Reageer dan uiterlijk 31 maart 2023 door middel van een korte motivatiebrief.   
Deze kunt u mailen naar info@adviesraadsociaaldomeinelburg.nl  
Wij nemen dan graag contact met u op! 
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