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BREDE RAAD 010
SCHAKEL TUSSEN ROTTERDAMMER
EN SOCIAAL BELEID

ROTTERDAM. We leven er samen met kinderen,
jongeren, volwassenen en senioren. De stad
telt ruim 600.000 Rotterdammers met zo’n 170
verschillende culturele achtergronden.

Al die mensen willen zich thuis voelen in de
stad. En er wonen, werken, naar school gaan,
sporten. En kunnen ontspannen. Dat vraagt
om sturing en beleid.

‘D e B r e d e R a a d 010 zo r g t e r v o o r d at d e
s t e m v a n d e R o t t e r d a m m e r w o r d t g e h o o r d,
zodat het sociaal beleid van de gemeente
past bij wat de Rot terdammer nodig heef t’
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DRIE WETTEN EN DE PRAKTIJK
Het sociaal beleid in de stad wordt samengevat
in drie wetten waarvoor de gemeente verantwoordelijk is: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Of dit beleid in de praktijk ook past bij wat
de Rotterdammer nodig heeft: dat is de vraag.
Daarom gaan wij in gesprek met Rotterdammers
en luisteren naar hun ervaringen. De conclusies
geven wij door aan het Rotterdams college van
B & W in de vorm van een advies. Zo vormen wij
de schakel tussen de wetten en de praktijk.

ONAFHANKELIJK
‘ W ij luisteren naar de verhalen
v an Rot ter damm er s’

Het college van B & W is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van
de stad. Voor wat betreft het sociaal beleid vormt De Brede Raad 010 de
schakel naar de Rotterdammers. Hoe we dat doen? We gaan in gesprek
met Rotterdammers, verzamelen hun verhalen en koppelen die terug in een
advies aan het college. En zo komt de stem van de Rotterdammer direct
bij het bestuur van de stad terecht. En kan het beleid waar nodig worden
aangepast aan de behoeften van de inwoners.
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De Brede Raad 010 is onafhankelijk.
Dat wil zeggen, dat wij niet aan de
gemeente of een andere organisatie
zijn verbonden. Onze raad bestaat uit
zo’n 30 Rotterdammers die ervaring
hebben met of kennis hebben van het
sociaal beleid. Doordat zij er zelf mee
te maken hebben, persoonlijk of
professioneel. Al onze leden luisteren
goed en kijken scherp naar wat er in
de stad speelt en wat de gemeente doet
of wil gaan doen binnen het sociaal
beleid. Leden signaleren waar het beter
kan, horen van Rotterdammers hoe
dat zou kunnen en geven daarover
concreet, onafhankelijk advies aan de
verantwoordelijke beleidsmakers.

‘Wij geven
onafhankelijk
advies aan de
beleidsmaker s
van de stad’
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ADVIEZEN
Gevraagd en ongevraagd adviseren wij
de gemeente over veel en verschillende
onderwerpen met betrekking tot het sociaal
beleid. Allemaal op basis van de ervaringen
van de Rotterdammer. De leden van de
Brede Raad 010 onderhouden daarvoor
ook nauw contact met organisaties, zoals
cliëntenraden, seniorenplatforms
en bewonersorganisaties.

DE BREDE RAAD 010 ADVISEERT
De Brede Raad 010 adviseerde bivoorbeeld over:
• Beschermd wonen
• Doelgroepenvervoer
• Garantiebanen
• Jongeren en alcohol
• Mantelzorg
• OGGZ
• Passend werk
• Schulddienstverlening
• VN Verdrag voor mensen met een beperking
• Ouderenzorg en langer thuis
• Toegankelikheid
• Participatie
• Onafhankelike cliëntondersteuning
Wilt u uw ervaring kwit?
Kik op www.brederaad-010.nl
hoe u uw verhaal met ons kunt delen.
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Brede Raad 010
Schiekade 105
3033 BH Rotterdam
Telefoon: 06 27 27 93 60
info@brederaad-010.nl
www.brederaad-010.nl

