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Arnhem, 11 juni 2020  
 
Betreft: ongevraagd advies website Sociale Kaart 
 
 
Geacht College, 
 
 
Tot onze vreugde heeft de gemeente Arnhem inmiddels een website waarop de diverse sociale 
voorzieningen in Arnhem zijn vermeld: https://arnhem.socialekaartnederland.nl/. Dat dit “tot onze 
vreugde” is, zal u niet verbazen: immers in een advies d.d. 17 maart 2017 aan toenmalig wethouder A. Haga 
hebben wij het College aangeraden een dergelijk website te (laten) maken. 
 
Inmiddels hebben wij echter begrepen dat deze website niet breed bekend gemaakt wordt aan de 
Arnhemse burger en dat betreuren wij ten zeerste. Wij hebben begrepen dat uw standpunt op dit moment 
is de website eerst alleen beschikbaar te stellen aan de wijkteams. Ook wordt nu bekeken in hoeverre de 
website verder uitgebreid en / of geoptimaliseerd kan worden en in hoeverre daarvoor – en op welk 
moment – budget beschikbaar is. Het is jammer dat Arnhemmers niet nu al kennis kunnen nemen van dit 
product, mede gezien de wens van de gemeente burgers meer zelfredzaam te maken/laten zijn en minder 
‘afhankelijk’ van het sociaal domein. Ook wordt op deze wijze (website voorlopig alleen beschikbaar stellen 
aan wijkteams en niet aan de burgers) het tot nu toe bestede geld niet optimaal benut.  
 
De Adviesraden Jeugdhulp en WMO adviseren u met klem per direct de website zeer breed bekend te 
maken. Bijvoorbeeld in brieven en beschikkingen aan betrokken burgers, op de website van de gemeente 
Arnhem en in andere relevante publicaties. Uiteraard zijn wij ervan op de hoogte dat een website die zoveel 
informatie moet bevatten nog niet ‘af’ is. Maar een dergelijk website is nooit ‘af’: dit is een dynamisch 
proces. Burgers zullen dat begrijpen en met een ‘disclaimer’ dat de inhoud website voortdurend aan 
verandering onderhevig is, kan dit prima worden ondervangen. 
 
Samengevat: wij adviseren u per direct de website zo breed mogelijk bekend te maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Hanneke Bakx – voorzitter Adviesraad Jeugdhulp 
Martin Knoop – voorzitter Adviesraad WMO 

https://arnhem.socialekaartnederland.nl/

