CONCEPT
OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT HET BEHEER VAN DE WEBSITE VAN ADVIESRAAD
SOCIAAL DOMEIN EERSEL

Ondergetekenden:
De Adviesraad Sociaal Domein Eersel, een onafhankelijke adviesraad en zij geeft gevraagd en
ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eersel
met betrekking tot het beleid en de uitvoering van de drie decentralisaties: de Jeugdwet, de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet, hierna te noemen ASD,
alhier vertegenwoordigd door haar voorzitter en secretaris
en
Het college van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Eersel, hierna te noemen De
Gemeente, alhier vertegenwoordigd door
Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:
1. Doel
a. Middels een website beoogt de ASD aan de inwoners van de gemeente Eersel duidelijke
en begrijpelijke informatie te verstrekken over de gevraagde en ongevraagde adviezen
die zij uitbrengt én over de stand van zaken met betrekking tot alle onderwerpen
rondom welzijn, die in de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de
Participatiewet zijn ondergebracht.
b. De website dient toegankelijk te zijn voor alle inwoners van de gemeente Eersel en
mobiel en desktopvriendelijk (responsive design) te zijn.
c. De ASD wil middels een website bijdragen aan optimale en actuele communicatie over
de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet.
De ASD wil middels een website algemene bekendheid geven aan haar functie en
werkzaamheden en daardoor inwoners meer bewust maken van de gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor welzijn en welzijnsbeleving in de gemeente Eersel.
2. Faciliteiten
a. Binnen de website van de Gemeente zal ‘een hoek’ voor de website van de ASD worden
ingericht, die middels een link bereikbaar is.
b. De Gemeente zal de faciliteiten incl. hosting en infrastructuur verzorgen en zorgdragen voor
passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, alsmede bescherming van
de privacy.
c. De webmaster van de Gemeente zal ook zorgdragen voor een optimale toegankelijkheid
voor alle inwoners van de gemeente Eersel, middels een goede zoek- en vindfunctie,
alsmede een goede menu-structuur met koppeling met de door de ASD gewenste social
media.
d. De webmaster van de Gemeente zal ondersteuning bieden bij het beheer van de
website en de verantwoordelijke persoon/personen binnen de ASD instrueren.
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e. Indien de webmaster van de Gemeente van mening is dat aanpassingen binnen de
website van de ASD wenselijk zijn, zullen die aanpassingen alleen doorgevoerd kunnen
worden na onderling overleg en akkoord ASD
3. Beheer
a. De ASD is verantwoordelijk voor de inhoud, zowel inhoudelijk als tekstueel als visueel,
van alle pagina’s binnen de website van de ASD.
b. De ASD is zelf verantwoordelijk voor het periodiek actualiseren en onderhouden van de
website van de ASD.
c. De secretaris van de ASD is hiervoor verantwoordelijk en wordt aangesteld als redacteur.
Aldus overeengekomen te Eersel op……………….
Namens de ASD

Namens de Gemeente

Voorzitter

Secretaris
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