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1.   Voorwoord 

 

Met ingang van 1 november 2016 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de adviesraad Wmo 
aangewezen als klankbord voor het Wmo-beleid in de gemeente Arnhem. De Adviesraad Wmo adviseert, gevraagd 
en ongevraagd, het college van burgemeester en wethouders van Arnhem in het kader van de Wmo. Vanaf eind 
augustus 2016 is de adviesraad Wmo gestart met de volgende uitvoerende werkzaamheden: 
 

a. onderlinge kennismaking, samenwerkingsafspraken; 

b. het opbouwen van een organisatie voor de Wmo adviesraad; 

c. het ontwikkelen van een website, logo, e.d.; 

d. het opbouwen van contacten in het Wmo-werkveld en de contacten met de andere adviesraden; 

e. het kennis nemen van een aantal beleidsdocumenten van de gemeente. 
 

De maanden november en december van het jaar 2016 hebben in het teken gestaan van het opbouwen van de 
nieuwe Adviesraad Wmo. In 2017 zal dit ook nog de aandacht vragen, naast het geven van adviezen aan het 
College van B&W. 

Voor de gemeente Arnhem zijn drie adviesraden werkzaam, te weten: de Adviesraad Jeugd, de Adviesraad Werk & 
Inkomen en de Adviesraad Wmo. 
Alle drie de adviesraden werken in nauwe samenwerking aan gemeenschappelijke adviezen op de overkoepelende 
terreinen. 
 
In dit document beschrijven wij ons jaarprogramma en begroting voor 2017.  

 
 
 
 
 
 
Martin Knoop 
Voorzitter adviesraad Wmo 
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  Missie, visie, uitgangspunten van de adviesraad Wmo 

 
2.1  De verordening adviesraad Wmo 
 
In de vastgestelde verordening adviesraad Wmo d.d. 26 september 2016, staat de opdracht van de adviesraad Wmo 
beschreven: 
1. De Adviesraad heeft als taak het college gevraagd en ongevraagd integraal te adviseren en te  
       informeren over het beleid, alsmede ontwikkelingen te signaleren, die van belang zijn voor  
       het sociaal domein. 
2. De Adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit in verband met door het college of de gemeenteraad 

voorgenomen beleid ten aanzien van de wet en de uitvoering hiervan. 
3. Ter uitvoering van de taken bedoeld in het eerste en tweede lid van de verordening overleggen de verschillende 

adviesraden onderling om met één adviesdocument te komen.  
4. De Adviesraad heeft tot taak aansluiting te houden met de doelgroep en cliënten- en  

belangenorganisaties. 
5. Het advies als bedoeld in het eerste lid van de verordening wordt, voordat het college of de gemeenteraad 

voornemens is het beleid vast te stellen, uitgebracht door toezending aan het college respectievelijk de 
gemeenteraad. 

6. De Adviesraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften en andere 
zaken met betrekking tot een individuele persoon. 

 
2.2  Missie 

De Adviesraad Wmo heeft als onafhankelijke adviesorgaan tot taak om het college Burgemeester en Wethouders 
zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren over alle onderwerpen Wmo en draagt bij aan het Wmo-beleid.  

 

2.3  Visie 

Alle inwoners van de gemeente Arnhem zouden volwaardig mee moeten kunnen doen aan de samenleving. Als de 
zelfredzaamheid niet meer vanzelfsprekend is, moeten deze inwoners kunnen rekenen op ondersteuning. De 
Adviesraad Wmo ziet er daarom op toe dat het beleid van de gemeente Arnhem er op gericht is op de 
zelfredzaamheid en participatie van de inwoners in de gemeente Arnhem te stimuleren en ondersteunen.  

 

2.4  Uitgangspunten 

De Adviesraad Wmo van de gemeente Arnhem geeft mede vorm aan actief burgerschap in het belang van optimale 
participatie van alle Arnhemse inwoners. De Adviesraad Wmo wil op de volgende wijze invulling geven: 

a. Arnhemse wijken 

De Adviesraad Wmo is voornemens om in 2017 niet alleen zelf zichtbaar te worden, maar vooral ook in de wijken 
zichtbaar te worden en op die manier de juiste informatie uit de samenleving op te halen. De Adviesraad Wmo zal 
o.a. investeren in goede contacten met de wijkteams en ook met regelmaat vergaderen in de wijken om nog beter in 
contact te komen met wat er in de wijken leeft.  

 

b. Contacten 

De Adviesraad Wmo zal in 2017 contact leggen met de inwoners, organisaties, medewerkers van de Arnhemse 
wijkteams en de beleidsadviseurs, raadsleden en leden van het College van B&W van Arnhem. Hiervoor zullen 
klankbordgroepen, bijeenkomsten, vergaderingen, platforms en activiteiten worden bijgewoond. 

Door het opgebouwde netwerk krijgt de adviesraad de beschikking over “ambassadeurs” uit het Wmo werkveld, die 
kunnen ondersteunen in de adviseringen aan het College van B&W. 

Tevens willen we zichtbaar zijn door middel van een website, welke wordt ontwikkeld in het eerste kwartaal van 
2017. De website moet de bereikbaarheid en zichtbaarheid van de adviesraad vergroten en het contact met de 
inwoners van Arnhem makkelijker maken. 
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c. Adviezen 

Het streven van de Adviesraad Wmo is dat alle inwoners van Arnhem ongeacht hun positie en/of beperking kunnen 
deelnemen aan de samenleving.  

De Adviesraad Wmo zal zich in het eerste half jaar van 2017 voornamelijk richten op de interne organisatie van de 
adviesraad, het leggen van contacten in de Arnhemse samenleving en het opbouwen van werkrelaties met o.a. 
uitvoerende organisaties, gemeentelijke beleidsadviseurs, belangenvertegenwoordigers.  

De informatie die dit eerste half jaar beschikbaar komt en uiteraard ook de informatie die tijdens het verdere bestaan 
van de adviesraad Wmo beschikbaar zal komen, zal door de adviesraad gebruikt worden om te komen tot het 
benoemen van uitgangspunten en voorwaarden waaraan de advisering zal moeten worden voldoen.  

Ondanks dat dit proces nog maar 'net' gestart is, heeft de Adviesraad Wmo reeds verschillende initiatieven genomen 
bij de volgende onderwerpen: 

- Huisvesting van senioren; 
- Versterking mantelzorg; 
- Evaluatie mantelzorgdag; 
- Uitvoeringsplan algemene voorziening Hulp bij het Huishouden. 
 

De adviesraad Wmo heeft haar visie, vragen en aanbevelingen over de bovengenoemde onderwerpen aangegeven 
bij de gemeentelijke beleidsadviseurs en de betrokken organisaties en projectleiders.  
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3.   Organisatie Adviesraad Wmo 

 

De adviesraad bestaat uit maximaal 7 leden, van wie er drie een specifieke rol hebben, te weten: 

- Voorzitter; 
- Secretaris; 
- Penningmeester.  
 

De Adviesraad Wmo zal ongeveer een maal per maand (openbaar) vergaderen en de andere beschikbare tijd zal 
voornamelijk worden ingezet voor het leggen van contacten met de Arnhemse samenleving en kennisopbouw. 

 

De leden van de Adviesraad Wmo richten zich op negen beleidsterreinen: 

- Allochtonen 
- Dak- en thuislozen 
- Geestelijke Gezondheidszorg 
- Lichamelijk Gehandicapten 
- Mantelzorgers 
- Senioren 
- (licht) Verstandelijk Gehandicapten 
- Vrijwilligers 
- Vrouwenopvang 
 

De leden onderhouden, specifiek voor die doelgroepen de werkveldcontacten en signaleren voor de adviesraad 
Wmo belangrijke knelpunten. De terugkoppeling hiervan vindt plaatst tijdens de vergaderingen van de Adviesraad. 

Aangezien de gemeente Arnhem een andere indeling hanteert, te weten beleidstereinen, zal nader bezien worden of 
deze indeling de komende jaren gehandhaafd blijft. 
 
Overzicht huidige leden adviesraad WMO (januari 2017) 
 

Martin Knoop 
mknoop@adviesraadarnhem.nl 
 

Voorzitter 

Debbie Brugman 
dbrugman@adviesraadarnhem.nl 
 

Penningmeester 
Lid werkgroepen: 

 Vrouwenopvang 

 Licht verstandelijke gehandicapten 
     Gehandicapten 

 Geestelijke gezondheidszorg 
       
 

Fred Fonk 
ffonk@adviesraadarnhem.nl 
 

Secretaris 
Lid van de werkgroepen: 

 Senioren 

 Mantelzorgers 
 

Vacatures 
 
 
 
 

Lid van de werkgroepen: 

 Allochtonen; 

 Dak- en thuislozen; 

 Vrijwilligers; 

 En de andere werkgroepen. 

 
 
 

mailto:mknoop@adviesraadarnhem.nl
mailto:dbrugman@adviesraadarnhem.nl
mailto:ffonk@adviesraadarnhem.nl


 

31 januari 2017 
Jaarplan Adviesraad Wmo jaarplan 2017 7 

 

 
Bijlage 1  Werkzaamheden van het dagelijks bestuur 
 
 
Programma voorzitter  

Portefeuillehouder: M. Knoop 

De voorzitter van de adviesraad richt zich op de contacten met de politiek, gemeente, College van B&W en andere 

organisaties die zich bezig houden met het terrein van de Wmo de samenleving en heeft tevens de coördinerende 

aansturing van de adviesraden Jeugd en Werk en Inkomen. Samen met de secretaris bewaakt hij de jaarplanning en 

samen met de penningmeester de jaarbegroting en realisatie.  

 

1. Inventarisatie landelijke ontwikkelingen (2017) 

- Wat zijn de landelijke ontwikkelingen voor de doelgroepen 

- Hoe ver staat het hiermee 

- Wat doet de gemeente Arnhem? En hoe is de invulling in andere gemeenten 

- Wat wil de inwoner? 

  

2.  Contact onderhouden van de politiek  (doorlopend 2017) 

- Contacten onderhouden met deskundigen in de diverse fracties  

- Betrokkenheid met betrekking tot de Wmo vergroten bij de politiek 

- Doelstellingen m.b.t. de doelgroepen onder de aandacht brengen van de politiek 

  

3. Inventarisatie van de gemeente (januari – juni 2017) 

- Welke doelstellingen op korte, middellange en lange termijn heeft het College van B&W m.b.t. Wmo  

Op welke wijze kan samenwerking tussen beleidsadviseurs van de gemeente Arnhem en de Adviesraad 

structureel vorm krijgen 

- Welke doelstellingen/beleidsplannen zijn er voor 2017 en komende jaren en hoe kan de Adviesraad 

Wmo hierop invloed uitoefenen 

- Kennis nemen van de geldstromen van de Wmo binnen de gemeente Arnhem. 

 

4.        Inventarisatie van de organisaties (januari – juni 2017) 

- Welke organisaties houden zich bezig met de doelgroepen en welke belangen behartigen deze 

organisaties 

- Welke doelstellingen streven zij na 

- Wie zijn de contactpersonen van de organisaties 

 

5.        Samenwerking met de adviesraad Jeugd en Werk & Inkomen (2017) 

- Coördinerend voorzitterschap van de drie adviesraden 

- Werving en selectie van de leden: · 

a.  adviesraad Werk & Inkomen (samen met de gemeente Arnhem) 

b. adviesraad Wmo  

- Integrale advisering van de drie adviesraden 

 

 6. Organisatorische inrichting van de adviesraad Wmo (januari – juni 2017)  

- Ontwikkelen en vaststellen van een huishoudelijk reglement 

- Ontwikkelen van een logo en een website 

- Ontwikkelen en vaststellen van het programma en de begroting samen met de andere leden van de 

Adviesraad Wmo 
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7.           Bezoeken van organisaties of deelname bijeenkomsten e.d. (2017)                                                                  

- Relatiebeheer 

 

8. Deskundigheidsbevordering (2017) 

- Volgen van symposia, workshops en/of andere bijeenkomsten om de kennis over deze doelgroep te 

vergroten. 

 

9. Formuleren van de visie en missie voor de adviesraad Wmo (januari 2017 - maart 2017) 

- Welke doelen streeft de adviesraad Wmo na in 2017 

- Welke acties worden in 2017 uitgezet. 

 

10. Begroting 2017 en 2018 (2017) 

- Op basis van dit programma zal de begroting voor 2017 nader worden ingevuld en zullen in een vroeg 

stadium ook de hoofdlijnen van de begroting 2018 worden besproken met de verantwoordelijke 

wethouder. 

 

Programma penningmeester  

Portefeuillehouder: D. Brugman  

 

1. Inventarisatie landelijke ontwikkelingen (2017) 

- Wat zijn de landelijke ontwikkelingen voor deze doelgroep 

- Hoe ver staat het hiermee 

- Wat doet de gemeente Arnhem 

- Wat wil de inwoner? 

 

2. Inventarisatie binnen gemeente (januari – maart 2017) 

- Wie houdt zich binnen de gemeente bezig met de geldstromen/begrotingen 

- Welke doelstellingen/begrotingsplannen zijn er voor 2017 

- Hoeveel geld wordt ingezet per doelgroep binnen de Wmo  

- Wie zijn de budgethouders 

  

3. Inventarisatie van de organisaties en de geldstromen (2017) 

- Welke organisaties houden zich bezig met de doelgroepen 

- Hoe worden deze organisaties gefinancierd vanuit de Wmo 

- Worden de doelstellingen gehaald met de bestaande financiering 

 

4.        Samenwerking met de adviesraad Jeugd en Werk & Inkomen (2017) 

- Afstemming en overleg met de penningmeesters van de andere adviesraden 

- Werving en selectie van de leden adviesraad Werk & Inkomen 

- Het komen tot een integrale begroting met de andere adviesraden 

  

5. Organisatorische inrichting van de adviesraad Wmo (2017)  

- Werving en selectie van de leden 

- Ontwikkelen van een logo en een website 

- Ontwikkelen en vaststellen van het programma en de begroting 

- Indienen van nota’s, declaraties, afrekeningen van de Wmo adviesraad bij de gemeente, geparafeerd 

door de voorzitter en de penningmeester  
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6. Bezoeken van organisaties of deelname bijeenkomsten e.d. (2017)                                                                                                                    

- Relatiebeheer 

 

7.  Deskundigheidsbevordering (2017) 

- Volgen van symposia, workshops of andere bijeenkomsten om de kennis over  

Financiën en Wmo geldstromen te vergroten.  

 

8. Formuleren van de visie en missie voor de adviesraad Wmo (januari 2017 - maart 2017) 

- Welke financiële doelen streeft de adviesraad Wmo na voor de doelgroepen in 2017 

- Welke acties worden in 2017 uitgezet  

 

9. Begroting 2017 en 2018 (2017) 

- Op basis van dit programma zal de begroting voor 2017 nader worden ingevuld en zullen in een vroeg 

stadium ook de hoofdlijnen van de begroting 2018 worden 2018 worden besproken met de 

verantwoordelijke wethouder. 

- Op basis van dit programma wordt er een begroting opgesteld (maart 2017) 
 

Programma secretaris  

Portefeuillehouder: F. Fonk 

 

1. Inventarisatie landelijke ontwikkelingen (2017) 

- Registratie van belangrijke landelijke ontwikkelingen in een databank/bestanden 

 

2. Inventarisatie gemeente (2017) 

- Registratie van de contactpersonen 

 

3.  Analyse van de doelgroep (2017) 

- Centrale informatie registratie voor de doelgroep beheerders van de adviesraad Wmo 

  

4. Inventarisatie van de organisaties (2017) 

- Registratie van welke organisaties zich bezig houden met de doelgroepen 

- Registratie van de contactpersonen 

 

5.        Samenwerking met de adviesraad Jeugd en Werk & Inkomen (2017) 

- Afstemming en overleg met de andere adviesraden 

 

6. Organisatorische inrichting van de adviesraad Wmo (2017)  

- Ontwikkelen en vaststellen van een huishoudelijk reglement (samen met de voorzitter)  

- Ontwikkelen van een logo en een website 

- Samen met de voorzitter Ontwikkelen en vaststellen van het programma en  

- Het maken van een besluitenlijst 

- Het maken van een jaarverslag, in samenwerking met de voorzitter en de penningmeester 

 

7. Bezoeken van organisaties of deelname bijeenkomsten e.d. (2017)                                                                                                                    

- Relatiebeheer 

 

8.  Deskundigheidsbevordering (2017) 

- Volgen van symposia, workshops of andere bijeenkomsten om de kennis over  
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       deze doelgroep te vergroten 

 

9 Formuleren van visie en missie voor de adviesraad Wmo (januari - maart 2017) 

- In samenwerking met het Dagelijks Bestuur een programma ontwikkelen 
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Bijlage 2  Programma voor de werkgroepen  

Onderstaand het overzicht van de werkgroepen: 

- Allochtonen 
- Dak- en thuislozen 
- Geestelijke Gezondheidszorg 
- Lichamelijk Gehandicapten 
- Mantelzorgers 
- Senioren 
- (licht) Verstandelijk Gehandicapten 
- Vrijwilligers 
- Vrouwenopvang 

 

Onderstaand de belangrijkste activiteiten waar elke werkgroep zich op richt: 

 

1. Inventarisatie landelijke ontwikkelingen (2017) 

- Wat zijn de landelijke ontwikkelingen voor deze doelgroep 

- Hoe ver staat het hiermee 

- Wat doet de gemeente Arnhem 

- Wat wil de inwoner/organisatie 

 

2. Inventarisatie gemeente (januari – maart 2017) 

- Wie houdt zich binnen de gemeente met deze doelgroep bezig 

- Welke doelstellingen/plannen zijn er voor 2017 

- Wat gaat er goed 

- Wat kan er beter 

 

3.  Analyse van de doelgroep (januari - maart 2017) 

- Hoe ziet de doelgroep eruit  

- Wie zijn het 

- Hoe groot is de doelgroep 

- Wat gaat er goed 

- Wat kan er beter 

  

4. Inventarisatie van de organisaties (januari – maart 2017) 

- Welke organisaties houden zich bezig met deze doelgroep 

- Welke belangen worden er behartigt 

- Welke doelstellingen streven zij na 

- Hoe verloopt het contact met de doelgroep  

 

5. Bezoeken van organisaties of deelname bijeenkomsten e.d. (2017)                                                                                                                    

- Relatiebeheer 

 

6.  Deskundigheidsbevordering (2017) 

- Volgen van symposia, workshops of andere bijeenkomsten om de kennis over  

       deze doelgroep te vergroten.  
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7. Formuleren van doelen voor de adviesraad Wmo (maart 2017) 

- Welke doelen streeft de adviesraad Wmo na voor deze doelgroep in 2017. 

- Welke acties worden in 2017 uitgezet.  

 

8. Begroting 2017 en 2018 

- Op basis van dit programma wordt een begroting opgesteld (maart 2017) 

- In maart 2017 zal ook nagedacht moeten worden over de begroting 2018.  
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Bijlage 3 Concept begroting 2017 Adviesraad Wmo 
 
 
 

Activiteit 
 

Begroot 

Bijeenkomsten in wijken  

5.000,00 

Symposium  2.000,00 

Website 2.000,00 

PR – communicatiemiddelen 

 

1.000,00 

Overheadkosten 

- Postbus 

- Bankrekening 

- Vrijwilligersvergoeding a 50,00 euro 

- Vergaderruimten 

- Visitekaartje 

 

5.500,00 

Training, opleiding, seminar  3.500,00 

Totaal €   19.000,00 

 

 
 

 
 
 
 

 


