
Jaarverslag 2018 en Beleidsvoornemens 2019

Inleiding 
In dit jaarverslag legt de Adviesraad Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) verantwoording af
over de verrichte werkzaamheden van het afgelopen jaar. Tevens zijn in dit verslag de voornemens 
voor het lopende jaar 2019 opgenomen. Basis voor de werkzaamheden van de adviesraad zijn de 
“Verordening” en het reglement. De Adviesraad geeft  gevraagd en ongevraagd adviezen aan het 
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Arnhem over beleid en 
beleidsvoornemens met betrekking tot de Wmo. Deze wet geeft de gemeente de  opdracht om 
inwoners, waar nodig, te ondersteunen bij het kunnen meedoen in de maatschappij en zo zelfstandig
mogelijk te kunnen leven. 

Missie en visie 
Vanuit de vele contacten in de samenleving streeft de Adviesraad Wmo van de gemeente Arnhem 
naar het geven van onafhankelijke kwalitatief hoogwaardige adviezen op het terrein van zorg en 
welzijn en draagt zo bij aan het Wmo-beleid van de gemeente. Daarbij is een belangrijk element de 
Arnhemse burger zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in zijn eigen woonomgeving.
De Adviesraad vindt het belangrijk burgers actief te betrekken bij het vormen van onze adviezen. 

Deze visie en missie zijn gestoeld op een aantal uitgangspunten. Dit zijn onafhankelijkheid, 
representativiteit, integriteit, transparantie, respect en kwaliteitsbewustzijn. 
De Adviesraad doet doet o.a. op de volgende manieren:  
– Intensief volgen van en betrokken blijven bij maatschappelijke ontwikkelingen
– Vroegtijdige signalering van ontwikkelingen

– Het onderhouden van contacten met belangenorganisaties, inwoners van de gemeente Arnhem 
zodat we beter kunnen adviseren op het Wmo beleid . 
– Het onderhouden van contacten met de beleidsadviseurs en programmamanagers zodat wij 
vroegtijdig betrokken worden bij het tot stand komen van het Wmo beleid.
– Transparantie over werkzaamheden richting de Arnhemse burger (o.a. door middel van openbare 
vergaderingen en een up-to-date website waar de werkzaamheden van de Adviesraad Wmo te 
volgen zijn.
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Samenvattend verslag van de werkzaamheden 
In 2018 heeft de Adviesraad Wmo ingezet op intensief contact met de Arnhemse burgers. Daartoe is
– samen met de Adviesraden Jeugdhulp en Werk & Inkomen – contact gezocht met de acht wijken 
in Arnhem.

De Adviesraad Wmo heeft aan het einde van het jaar een aantal bijeenkomsten georganiseerd 
waarbij het gesprek met o.a. Arnhemse inwoners is gevoerd over ‘ hun ervaringen met de Wmo-on-
tour.  Dit heeft geresulteerd in een brochure: Maak werk van Maatwerk.  Deze brochure is 
aangeboden aan het college. Ook heeft heeft de gemeenteraad de brochure met de sociaal wijkteams
en het college besproken. In 2019 vindt met de verantwoordelijke wethouder een evaluatie plaats 
over de in deze brochure beschreven aanbevelingen. 

In 2018 heeft de Adviesraad op diverse terreinen overleg gevoerd met beleidsmedewerkers van de 
gemeente Arnhem  Niet altijd heeft dit tot concrete adviezen aan het college geleid omdat soms in 
het voortraject duidelijk werd dat de door de Adviesraad Wmo geadviseerde richting werd 
overgenomen. Ook was soms het beleid m.b.t. een voorstel nog onvoldoende geconcretiseerd om tot
een volwaardig advies te komen.  De adviesraad heeft  in sommige gevallen samen met de 
Adviesraad Jeugdhulp en Werk & Inkomen, de volgende adviezen uitgebracht. Zie ook: 
https://www.adviesraadarnhem.nl/wmo/.

a)  Inwonerservaringsonderzoek gebruikers Wmo voorzieningen

b)  Gevraagd advies op inwonersonderzoek in samenwerking met de Adviesraad Jeugd

c) Gevraagd advies op de verordening

d) Gevraagd advies op trapliften

e) Advies Diftar

f)  Ongevraagd advies over ontschotten

g) Ongevraagd advies via ons brochure Maak werk van maatwerk

In 2018 is ook duidelijk geworden dat op sommige terreinen de samenwerking met de Adviesraad 
Jeugdhulp nadrukkelijk plaatsvindt en ook de raakvlakken met de Adviesraad Werk & Inkomen 
soms evident is.  Het voornemen is in 2019 te gaan onderzoeken in hoeverre – met behoud van de 
inmiddels opgedane kennis en ervaring in iedere raad – de samenwerking kan worden verbeterd. 
Centraal daarbij moet niet staan een discussie over de structuur, maar het belang van de  Arnhemse 
inwoner.  In 2018 heeft de Adviesraad maandelijks  een openbare vergadering gehouden. Tijdens 
deze formele, openbare vergaderingen van de Wmo-raad doen de diverse werkgroepen standaard 
verslag van hun werkzaamheden.  Daarnaast zijn diverse werkgroepen vele malen bijeen geweest; 
daar zijn (concept) standpunten voorbereid en er zijn  op allerlei wijzen contacten met Arnhemse 
inwoners geweest. In voorkomende gevallen hebben vertegenwoordigers va de Adviesraad 
(commissie) vergaderingen van de gemeenteraad bijgewoond en zo nodig contact gehad met de 
politieke vertegenwoordigers 
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Onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zijn geweest: 
– Inclusie – samen in Arnhem
– Huishoudelijke hulp
– Hulpmiddelen 
– Mantelzorg
– Begeleiding en dagbesteding
– Stand van zaken aanpassing verordeningen Wmo en Jeugdhulp
– Ontwikkelingen rond langer zelfstandig Wonen 
– Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 
– Maatschappelijke opvang en beschermd wonen 
– Vervoer 

Samenstelling Adviesraad Wmo 
De Wmo-raad kent in totaal zeven leden. In 2018 is door tussentijds vertrek van een der leden een 
vacature ontstaan. Deze vacature is aan het einde van 2018 nog niet vervuld. In het jaar 2018 is 
gebleken dat de (formeel gevraagde) tijdsinvestering van een dagdeel per week (voorziter: twee 
dagdelen) ten enenmale onvoldoende is. Dit is een risico voor de continuïteit van de adviesraad die 
geheel uit vrijwilligers bestaat. 
De Adviesraden Wmo, Jeugdhulp en Werk & Inkomen zijn gezamenlijk lid van de landelijke 
koepel: de informatie die de leden op die manier ontvangen, draagt bij aan de kennis op het terrein 
van deWmo. 

Activiteiten en prioriteiten 2019 
De adviesraad zal ook in 2019 het beleid van de gemeente Arnhem op het terrein van de Wmo 
nauwgezet volgen en waar nodig van adviezen voorzien. In de discussie over verbetering van de 
samenwerking tussen de drie Adviesraden zullen ook de wijze van ondersteuning en de financiële  
consequenties daarvan betrokken gaan worden. 
Nu al is te voorzien dat de beoogde herstructurering van de financiën ten behoeve van het Sociaal 
Domein  binnen de gemeente Arnhem ongetwijfeld een zwaar onderwerp zal worden. Andere 
onderwerpen zullen zijn:

– Langer zelfstandig wonen 
- Voorbereiding aanbesteding Dagbesteding en Begeleiding
- Invoering Diftar
- Uitvoering Arnhems Mantelzorg Akkoord
– Transformatie Beschermd Wonen
– Voorbereiding aanbesteding hulp bij het huishouden
– Evaluatie aanbesteding hulpmiddelen
– Verder inzetten op Inclusie en toegankelijkheid
– Investeringsagenda 
–  Transformatie Beschermd Wonen

Essentieel en centraal bij alle taken zal steeds zijn het blijvend onderhouden en waar mogelijk 
structureel verbeteren van goede contacten met de Arnhemse inwoners. 
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Tenslotte 
Door middel van dit  jaarverslag heeft de Adviesraad Wmo informatie gegeven  over de 
werkzaamheden in 2018. De Adviesraad wil de onafhankelijkheid ten opzichte van de gemeente 
Arnhem (wethouder en beleidsambtenaren) behouden maar waardeert de inhoudelijke 
samenwerking. Steeds vaker hebben we kunnen constateren dat ‘de gemeente Arnhem’ de 
Adviesraden weet te vinden: gelukkig ook steeds meer in een vroeg stadium. Het is daarbij 
verheugend te constateren dat de uitgebrachte adviezen niet alleen in ontvangst zijn genomen maar 
dikwijls ook ter harte zijn genomen.  Het is ons aller verwachting dat deze tendens zich in 2019 en 
komende jaren zal voortzetten. Respect en waardering voor ieders positie zijn daarbij noodzakelijk 
en zeer zeker ook aanwezig 

Arnhem, datum

De leden van de Adviesraad Wmo Arnhem:

Debbie Brugman – penningmeester
Dorien Dullaert – secretaris
Fred Fonk
Marlene Melfor 
Martin Knoop – voorzitter
Guido Kranenburg
Ties Smaling (tot medio 2018)
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