
 

 

Wmo-raad Midden-Drenthe zoekt secretaris 
Bent u maatschappelijk betrokken? Heeft u kennis van het sociaal domein, kunt u analytisch denken en bent 
u communicatief vaardig? Bent u ¾ a 1 dag in de week beschikbaar en op zoek naar een uitdagende 
vrijwilligersfunctie? Dan zijn wij op zoek naar u! De Wmo-raad Midden-Drenthe is per direct op zoek naar 
een: 

Secretaris 

Over de Wmo-raad 
De Wmo-raad vertegenwoordigt de inwoners van Midden-Drenthe en adviseert namens hen het College 
van B&W over onderwerpen die te maken hebben met de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en 
de Jeugdwet. Het uitgangspunt van deze wetten is dat alle burgers mee moeten kunnen doen in de 
samenleving. De Wmo-raad bestaat uit 12 bestuursleden, een onafhankelijk voorzitter en een 
onafhankelijke secretaris. De bestuursleden zetten zich op basis van hun kennis, kunde en ervaring in voor 
een of meerdere onderdelen van genoemde wetten. De Wmo-raad wordt bijgestaan door een adviseur en 
een ambtelijk secretaris.  

Wat gaat u doen? 
U wordt onder andere lid van het dagelijks bestuur (DB) en de Wmo-raad. Samen met de leden van het DB 
stelt u de agenda op voor de overleggen van de Wmo-raad zelf en voor de overleggen met de gemeente. 
Daarnaast zorgt u voor de correspondentie die binnenkomt en uitgaat. U stelt het (concept) jaarverslag en 
jaarplan op en u onderhoudt de contacten met de gemeente. Dit zijn een aantal van uw taken. Wilt u meer 
weten? Neem dan vooral contact met ons op. Goed om te weten is dat u in uw werk wordt ondersteund 
door een ambtelijk secretaris. 

Interesse? 
Heeft u interesse in deze functie? Stuur dan voor 31 januari 2022 een e-mail naar secr@wmoraad-md.nl. 
Wilt u eerst meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Nanne Kramer (voorzitter): 06 23 43 64 50 
of Giny Achterop: 06 20 97 98 12. Voor meer informatie over de Wmo-raad kunt u ook kijken op onze 
website www.wmoraad-md.nl.  

 
Alle bestuursleden ontvangen per maand een vergoeding voor hun werk. In het Convenant tussen de Wmo-raad en de 
gemeente Midden-Drenthe is vastgelegd, dat de bestuursleden geen functie mogen hebben binnen het gemeentelijke 
(bestuurs)apparaat. Ook mogen ze geen commerciële relatie hebben op het terrein van dienstverlening in het sociaal 
domein. De bestuursleden zijn inwoner van de gemeente Midden-Drenthe.  
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