Profielschets voorzitter Maatschappelijke Adviesgroep
Programma Ruimtelijke Vernieuwing
De Maatschappelijke Adviesgroep voor het Programma Ruimtelijke Vernieuwing bestaat uit een
afvaardiging namens de diverse belangengroepen uit de Sliedrechtse samenleving. Leden hebben een
belang bij het programma Ruimtelijke Vernieuwing.
De Maatschappelijke Adviesgroep streeft ernaar een informatiebron en klankbord te zijn voor de
gemeente bij de ontwikkeling en de evaluatie van beleid en bij de inrichting en de evaluatie van het
Programma Ruimtelijke Vernieuwing. De Maatschappelijke Adviesgroep krijgt de bevoegdheid
(gevraagd en ongevraagd) adviezen te geven.
De Maatschappelijke Adviesgroep bestaat uit leden en een voorzitter.
Algemeen
• U woont of werkt in Sliedrecht en heeft een binding met de gemeente
• U staat achter de uitgangspunten die het Programma Ruimtelijke Vernieuwing in zich heeft.
Dit behelst onder andere:
o behoud dorpse karakter
o groei dorp mogelijk maken door woningbouw in en om Sliedrecht
o voorzieningenniveau op peil houden
o aantrekkelijk werkgeversklimaat
• U wilt een maatschappelijke bijdrage leveren voor inwoners van Sliedrecht die te maken
hebben met huisvesting, economie, mobiliteit en sport (als inwoner, ondernemer, vereniging
of organisatie)
• U beschikt over een netwerk van inwoners die op enige wijze met bovenstaande
beleidsterreinen te maken hebben
• U wilt/kunt zich hiervoor gemiddeld twee dagdelen per maand inzetten, waaronder gemiddeld
zes vergaderingen per jaar met de stuurgroep van het Programma Ruimtelijke Vernieuwing
• De Maatschappelijke Adviesgroep wordt secretarieel ondersteund door de gemeente
Sliedrecht. In samenspraak met de secretaris bereidt de voorzitter vergaderingen voor en leidt
tevens de vergaderingen
Scheiden van functies
• U bent niet in dienst van de gemeente Sliedrecht
• U werkt niet als gemeenteraadslid of burgerraadslid voor een politieke partij in Sliedrecht
• U werkt niet als beroepskracht bij een organisatie waar de gemeente Sliedrecht een inkoopof subsidierelatie mee heeft
Vaardigheden
• U heeft (ervarings)kennis en visie op zaken rondom huisvesting, economie, mobiliteit en sport
of bent bereid om hierover kennis te verwerven
• U heeft ervaring in het voorbereiden en gestructureerd leiden van vergaderingen
• U beschikt over inzicht in bestuurlijke verhoudingen en hebt kennis van politieke
besluitvormingsprocessen in de lokale politiek
• U kunt analytisch denken en bent in staat tot om door middel van vragen en opmerkingen
ingewikkelde formuleringen terug te brengen tot de essentie.
• U heeft bij voorkeur al ervaring met inwonerparticipatie en gebiedscommunicatie
• U weet in een goede sfeer samen te werken, bruggen te bouwen en te verbinden
• U kunt doelgroepoverstijgend denken en u bent, samen met de andere leden, in staat beleid
te vertalen naar de praktijk
• U bent in staat om te allen tijde ‘onafhankelijk’ en ‘op hoofdlijnen’ te opereren
• U kunt vanuit een positief kritische grondhouding in een open sfeer communiceren
• U bent in staat om signalen uit de samenleving te herkennen en, samen met de andere leden,
te vertalen naar een advies
• U heeft een goed inlevingsvermogen, kunt goed luisteren en doorvragen
• U beschikt over goede communicatieve vaardigheden
• Kennis en gebruik van digitale communicatiemiddelen, zoals e-mail en internet zijn
noodzakelijk

De Maatschappelijke Adviesgroep Programma Ruimtelijke Vernieuwing biedt u:
• zinvol en interessant vrijwilligerswerk, waarbij u leiding geeft aan een groep
vertegenwoordigers uit de Sliedrechtse samenleving
• ruimte om signalen van inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen uit Sliedrecht te
delen met de gemeente
• deskundigheidsbevordering
• een onkostenvergoeding

