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Onderwerp:
benoeming de heer J.A. Vogel als lid van de ASD

Gevraagde beslissing:
1. In te stemmen met de benoeming van de heer J.A. Vogel als lid van de Adviesraad Sociaal Domein
per 01-11-2017.
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1.Inleiding
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is ingesteld op grond van de verordening Wet Maatschappelijke
Ondersteuning. In deze verordening is vastgesteld dat de Adviesraad zelf voorzitter en leden werft, wanneer zetels
vacant zijn. Ook is vastgelegd dat het College de voorzitter en de leden van de Adviesraad Sociaal Domein
benoemt en ontslaat.
Komst
De heer Vogel is voorgedragen door de ASD en wordt graag per 01-11 -2017 aangesteld, met als
aandachtsgebied "mensen meteen beperking".

2. Door de raad gestelde kaders
Verordening client- en burgerparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning

3. Effect
Met de benoeming wordt een vacante plaats ingevuld en is de doelgroep "mensen met een beperking"
vertegenwoordigd in de ASD.

4. Argumenten
2.1 De ASD heeft op basis van gesprekken met de heer Vogel besloten dat hij een geschikte kandidaat voor de
functie is.

5. Uitvoering
Na instemming van het College zullen betrokkenen en de ASD schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

6. Risico's, kosten, baten en dekking
Het budget dat jaarlijks aan de ASD beschikbaar wordt gesteld voorziet in een (onkosten)vergoeding voor de
leden.

