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JAARVERSLAG 2021 VAN DE ADVIESRAAD JEUGD EN WMO IN DE GEMEENTE ARNHEM 

Voorwoord 

Vanaf januari 2021 is gestart met de “nieuwe” adviesraad Jeugd en WMO. De plannen hiervoor zijn in 
2020 uitgewerkt en de fusie is vanaf januari 2021 een feit. Met deze fusie is ook de functie van een 
onafhankelijk ondersteuner voor de adviesraad Jeugd en WMO ingevuld. Op 1 april 2021 is de 
onafhankelijk ondersteuner van start gegaan.  

Omdat het om een nieuwe functie gaat, zowel voor de gemeente als de adviesraad Jeugd/WMO  zelf, 
is door de adviesraad in overleg met de onafhankelijk ondersteuner en de gemeente vastgesteld dat 
het accent van de functie in eerste instantie vooral ligt bij het ontwikkelen van een gezamenlijke 
basis en werkwijze voor de twee beleidsgebieden; Jeugd en WMO. Dit, om de kwaliteit van adviseren 
goed te borgen. 

Met de start van deze adviesraad zijn er ook enkele nieuwe adviesraadsleden aangesloten evenals 
een nieuwe voorzitter en een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt de inhoudelijke agenda 
voor en heeft structureel overleg met beleidsambtenaren, de programmamanager Jeugd en WMO en 
de beide wethouders. 

De “nieuwe” adviesraad heeft bij haar start in 2021 nog te maken met Covid -19  waardoor tot de 
zomer van 2021 de vergaderingen online plaatsvinden. Daardoor is het een uitdaging de 
beleidsterreinen van Jeugd en WMO over en weer goed te leren kennen en de nieuwe leden te 
ontvangen. Bovendien heeft deze periode van online overleg ook consequenties voor de contacten 
met inwoners, wijkteams en belangenorganisaties. Hoewel het online overleggen in 2021 meer tot 
de dagelijks praktijk behoort heeft het de voorkeur om elkaar face to face te ontmoeten waar in de 
tweede helft van 2021 weer ruimte voor komt. 

Begin oktober is er een training, verzorgd door de landelijke koepel, voor alle leden van de nieuwe 
adviesraad Jeugd en WMO. Hierin wordt stilgestaan bij de opdracht van de adviesraad, de 
ontwikkelde werkwijze en de verdere uitwerking daarvan, de maatschappelijke ontwikkelingen en de 
rol van de adviesraad hierin. 

Inhoudelijk thema’s 

De adviesraad jeugd en WMO heeft zich het afgelopen jaar verdiept in verschillende thema’s 

1. Laaggeletterdheid in relatie tot gelijke kansen en voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten 
2. Hoogbegaafdheid 
3. Knelpunten in de jeugdzorg; wachtlijsten, personele tekorten, regeldruk en druk op 

financiële middelen 
4. Regionale samenwerking beschermd thuis/Samen aan zet 
5. Ervaringen met de onafhankelijke cliëntondersteuning (preventie)  
6. Ontwikkelingen m.b.t. echtscheidingsloket (preventie) 
7. Doorontwikkeling PGB 



8. Tussentijdse evaluatie van de pilot “begeleiding” 
9. Woonzorgbeleid 
10. Leerlingenvervoer 
11. Aanbesteding trapliften 
12. Samenwerking adviesraad Jeugd en WMO met gemeente  
13. Contact wijkteams 
14. Contact inwoners/stadsgesprekken 
15. Inclusie 

Actuele thema’s in 2021 

1. Jeugdnota 
2. Nota visie sociaal domein 

Toelichting 

In 2021 zijn de Jeugdnota en de nota Visie Sociaal beleid definitief goedgekeurd door het College. De 
ambitie van de gemeente Arnhem is om een meerjarig beleid in te zetten m.b.t. de ontwikkelingen in 
de Jeugzorg alsmede de WMO. De adviesraad heeft hierin meegedacht middels ondermeer de 
stadsgesprekken en een gevraagd advies voor beide nota geformuleerd. In beide adviezen komen 
veel van de bovengenoemde inhoudelijke thema’s terug zoals; gelijke kansen, stabiele basis, inclusie, 
samenwerking, preventie en maatwerk. 

Ambities van de adviesraad 

De adviesraad Jeugd en WMO heeft met de komst van de onafhankelijk ondersteuner een aantal 
ambities geformuleerd. Zoals al genoemd in het voorwoord wil deze adviesraad een stevige basis en 
werkwijze ontwikkelen om de kwaliteit van adviseren goed te borgen. 

Daarnaast is de adviesraad met de beleidsambtenaren Jeugd en WMO in overleg om te komen tot 
een tijdlijn (tijdpad) van beleidsthema’s binnen het Jeugddomein en de WMO. Hiermee kan de 
adviesraad aansluiten, meedenken en zonodig tijdig een gevraagd- dan wel ongevraagd advies geven. 

De adviesraad heeft de taak en ambitie om beleidsontwikkelingen binnen het jeugddomein en WMO  
te beoordelen vanuit het inwonersperspectief. Wat betekent een ontwikkeling en/of verandering 
binnen deze domeinen voor de inwoners die afhankelijk zijn van ondersteuning en hulp. Ervaringen 
en signalen hieromtrent ophalen is belangrijk en vraagt tijd en ruimte. Een tijdpad helpt hierbij. 

Het tijdpad is voor de adviesraad ook een middel om met elkaar vast te stellen (eigen regie) welke 
beleidsontwikkelingen voor ons als adviesraad prioriteit hebben.  Bij deze afweging is het 
inwonersperspectief uitgangspunt.  Hiermee maken we tevens ruimte om op basis van signalen en 
ervaringen van inwoners binnen de beide domeinen ongevraagde adviezen te formuleren. Deze 
ambities gaan ook in het komend jaar uitgangspunt zijn voor de adviesraad Jeugd/WMO. 

De adviesraad Jeugd/WMO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


