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29 augustus 2018

Gemeentenieuws
Nieuws

Drechtstedendinsdag 4 september 2018
Op 4 september 2018 vindt weer een Drechtstedendinsdag plaats in het gemeentehuis
van Papendrecht. Tien keer per jaar vergaderen de Drechtraadsleden over onze regio.
Dit heet Drechtstedendinsdag.
Om 19:30 uur start de Drechtraad in de raadzaal van het gemeentehuis van Papendrecht.
Op de agenda staan, naast een aantal hamerstukken, de benoeming van het Drechtstedenbestuur en de vaststelling van de Groeiagenda 2030.

Raads- en commissieagenda

Om 20:45 uur start de gecombineerde Carrousel Sociaal en Bestuur & Middelen, met een
discussie over de Toekomst van het Sociaal domein in de Drechtsteden.

Vanwege het zomerreces zijn er tot september geen vergaderingen van de gemeenteraad.

De Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam zoekt:
actieve netwerkers met sociaal hart
DE VACATURE
De gemeente Alblasserdam vindt het
belangrijk dat inwoners en cliënten meedenken over het sociaal beleid. Daarom is
begin 2018 de brede Adviesraad voor het
Sociaal Domein van start gegaan. Onafhankelijkheid, integraal denken en samenwerking met lokale en regionale netwerkpartners zijn de kernwaarden van de nieuwe
Adviesraad. De Adviesraad geeft het College
van B & W gevraagd en ongevraagd advies.
We zoeken nog enkele enthousiaste en
capabele leden voor de portefeuilles Wmo
(1) Jeugdhulp (1) en Participatiewet (2).
Wie zoeken wij?
In het kort zoeken wij inwoners van Alblasserdam:
• met een brede belangstelling en inhoudelijke kennis van een van de drie aandachtsgebieden
• die goed kunnen samenwerken
• die snel signalen kunnen oppikken en
contacten met de achterban onderhouden
• die de verzamelde ervaringen van anderen en knelpunten kunnen vertalen naar
aanbevelingen

• die niet verbonden zijn aan de gemeente
of organisaties die gemeentelijke subsidie
krijgen
• met voldoende tijd om stukken te lezen,
contacten te leggen met burgers en
groepen in Alblasserdam en vergaderingen bij te wonen (meestal ’s avonds, soms
overdag)
• ervaring met sociale media is zeer welkom.

De voorzitter en een lid van de Adviesraad
bekijken alle reacties en nodigen kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek op
zaterdagochtend 13 oktober.

Na voordracht door de Adviesraad benoemt
het College van B&W leden (in principe)
voor een periode van 4 jaar.

Wat bieden wij u?
• interessant vrijwilligerswerk dat u de
mogelijkheid geeft om mee te denken en
te adviseren op diverse terreinen van het
sociaal beleid
• deskundigheidsbevordering
• onkostenvergoeding
• samenwerking met andere enthousiaste
leden.
Interesse?
Meldt u zich dan voor 5 oktober aan bij
Mariëtte Teunissen, ambtelijk secretaris van
de Wmo-adviesraad.
E-mail: asd-ablasserdam@gmail.com
www.adviesraadsociaaldomeinalblasserdam.nl

Waar vindt u wat?
Postadres:

Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam

Telefoon:
Website:

14078 (vijfcijferig)
www.alblasserdam.nl

Volg ons ook op social media
@gemAlblasserdam
gem.Alblasserdam
gemAlblasserdam

Gemeentewinkel
De openingstijden van onze gemeentewinkel (Burgerzaken), Cortgene 9a zijn:
Maandag:
14-19.30 uur
Dinsdag:
09-12 uur
Woensdag:
14-19.30 uur
Donderdag:
09-12 uur
Vrijdag:
09-12 uur
Ook voor vergunningen en bouw- en woningtoezicht kunt u tijdens deze uren terecht.
CJG
088-1237007
Zorgloket
Maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur
078-7706190
Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031

Ondernemersloket
De gemeente Alblasserdam heeft
twee bedrijfscontactfunctionarissen,
Marianne Vogelenzang 06 40 18 04 96 en
Ellen Knijf 06 53 35 93 32 ma, di, vr
(woensdag in de even weken)
E. ondernemen@alblasserdam.nl
Meldlijn
Via het Meldpunt Openbare Ruimte op
onze website kunt u snel, digitaal, een
melding doen of een vraag stellen over
gebreken of ongemakken in de openbare
ruimte. Denk bijvoorbeeld aan een kapot
speeltoestel, een gat in de bestrating of
dode bomen.

Digitaal loket
Heeft u een vraag of een verzoek?
U vindt veel informatie via het digitaal loket op onze website www.alblasserdam.nl.
Hier kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per
week terecht.
U vindt er niet alleen informatie; via de
website kunt u ook veel producten en
diensten online aanvragen en betalen.
Sociaal Raadslieden
De Sociaal Raadslieden maken deel uit van
de Stichting Welzijn Alblasserdam.
Op de website www.stichtingwelzijnalblasserdam.nl leest u meer over de activiteiten
en ondersteuningsmogelijkheden die de
stichting u kan bieden.

tel. 078 – 20 21 220.
Inloopspreekuur:
• maandag en dinsdag:
13.00 uur - 16.30 uur
• donderdag: 9.00 uur - 16.30 uur
Afsprakenspreekuur:
• dinsdag: 9.00 - 13.00 uur
Colofon
Het Gemeentenieuws is een uitgave van
de gemeente Alblasserdam. Berichten
voor deze pagina kunt u uiterlijk de vrijdag
voorafgaand aan de verschijningsdatum
aanleveren bij de samenstellers.
Mail uw berichten naar
bmomanagement@alblasserdam.nl.

