
FORMAT GEVRAAGD ADVIES: Visie Sociaal Domein 2021 - 2040 

 

Gemeente Arnhem 

T.a.v. college van Burgemeester en Wethouders 

 

cc.  Naam beleidsmedewerker: Gerard Fidder 

       Naam contactpersoon: Ellen Krabbenborg 

       Naam wethouder: Roeland van der Zee 

 

Arnhem, 22 oktober 2021 

Onderwerp: Notitie Visie Sociaal Domein 

 

Geacht college, 

 

In aansluiting op het telefonisch overleg met de programmamanager Jeugd en WMO heeft u 

de Adviesraad Jeugd & Wmo gemeente Arnhem (verder de Adviesraad) gevraagd te 

adviseren over de notitie Visie Sociaal Domein   

 

Situatieschets 

De gemeente heeft voor de beleidsnotities Visie Sociaal Domein en het jeugdbeleid 2020-

2025 dezelfde doelen en uitgangspunten geformuleerd te weten, 

Doelen: 

 Gelijke kansen 

 Stabiele basis 

 In veiligheid en vrijheid leven (inclusie) 

 

Uitgangspunten: 

 Gebiedsgericht 

 Preventie voorop 

 Sterk in maatwerk 

 

Aan de adviesraad Jeugd en WMO is de volgende hoofdvraag voorgelegd: 

Sluit dit beleid aan bij de kansen en uitdagingen van de Arnhemse inwoners? 

 

Deze adviesraad heeft ervoor gekozen het gevraagde advies te formuleren aan de hand van 

de volgende punten: 

 

1. Waar liggen kansen 

2. Wat zijn onze aandachtspunten (zorgen) 

3. Welke aanbevelingen willen we meegeven 

 

Ad 1. Kansen 

 

 De gemeente heeft een toekomstvisie geschetst voor de langere termijn. Dit kan 

leiden tot meer continuïteit en duurzaamheid van beleid. 

 De concrete vertaling van deze visie leidt tot meer consistentie op de verschillende 

deelgebieden binnen de domeinen van Jeugd en WMO. Anders gezegd; de 



Jeugdnota, de woonzorgvisie, de nota “Aan zet” en de doorontwikkeling van de 

wijkteams bijvoorbeeld, zijn allemaal afgeleid van deze toekomstvisie  

 Het uiteindelijke resultaat van de koers van de gemeente is dat in 2040 “alle” 

vraagstukken zijn opgelost. Namelijk; alle Arnhemse kinderen hebben een goed 

toekomstperspectief, voor ouderen is een onbezorgde oude dag mogelijk, het is veilig 

in heel Arnhem, geen jongere is meer afhankelijk van een uitkering, de armoede in de 

stad is flink afgenomen en meer mensen vinden sneller passende en duurzame 

woonruimte. Een resultaat wat elke Arnhemmer kan omarmen.  

 De gemeente maakt een “scherpe” keuze door de focus te leggen bij 5 wijken in 

Arnhem Oost. Daar, waar de ondersteuning wordt ingezet voor de Arnhemmers die 

deze het meest nodig hebben. 

 Belangrijke uitgangspunten in de nota zijn; een integrale benadering van 

vraagstukken en inclusie. Belangrijke pijlers om tot een succesvol resultaat te komen. 

 

Ad.2. Aandachtspunten 

 

 Deze lange termijn visie draagt een aantal risico’s met zich mee. De nota is meer 

illusionair i.p.v. visionair. Daardoor komen de te maken keuzes te weinig aan bod in 

de nota. Immers de middelen zijn schaars en de problemen zijn groot. Denk hierbij 

aan de arbeidsmarktproblematiek (te weinig menskracht in de publieke sector), de 

huisvestingsproblematiek, de budgetplafonds, de energietransitie etc. .Kortom; we 

missen de praktische uitwerking van de visie. 

 De nota schept het beeld dat de gemeente deze vraagstukken kan oplossen. Veel 

daarvan gaat bijvoorbeeld buiten de gemeente en ook andere overheden om. Van 

belang is dat de gemeente realistisch blijft richting de inwoners over datgeen wat 

haalbaar is. 

 Er is een te groot verschil tussen de toekomstvisie en de huidige samenleving. We 

missen in de nota de uitwerking hoe dit verschil overbrugd kan worden. 

 De gemeente maakt de keuze vooral in te zetten op 5 wijken Een keuze die ook een 

andere kant heeft namelijk; stigmatiseren van de inwoners (jongeren) van deze 

wijken die als probleem worden ervaren. Dit staat inclusie in de weg. 

 

Ad.3. Aanbevelingen 

 

 Geef als gemeente duidelijk aan hoe deze nota geduid met worden; bijvoorbeeld als 

een overall visie die vervolgens verder uitgewerkt gaat worden in de verschillende 

deelgebieden zoals de jeugdnota.  

 Communiceer daarover met de inwoners, hun “vertegenwoordigers” en alle 

instellingen die betrokken zijn 

 Blijf realistisch in hetgeen haalbaar is (de werkelijkheid is weerbarstig) en wees daar 

helder in. 

 Helderheid over hetgeen van inwoners verwacht wordt is van groot belang. De 

individualisering heeft de afgelopen jaren bijvoorbeeld geleid tot een groei van 

maatwerkvoorzieningen. Dit kan structurele oplossingen om te komen tot werkende 

netwerken in de weg staan. Zeker omdat netwerken een steeds belangrijkere basis 

worden om genoemde vraagstukken “het hoofd te bieden”.  



 Voorkom dat de keuze die gemaakt is voor de 5 wijken in Arnhem Oost niet tot een 

“waterbedeffect” leidt in andere wijken. Problemen en knelpunten kunnen namelijk 

verschuiven naar andere wijken waar minder wordt geïnvesteerd. 

 Zorg als gemeente voor ontschotting van de drie domeinen; Jeugd, WMO en Werk en 

Inkomen op bestuurlijke -en uitvoerend niveau. Ook deze nota geeft hier meer dan 

voldoende aanleiding voor.  

 

Wij gaan ervan uit dat u dit advies zult opnemen in het Raadsinformatiesysteem ten behoeve 

van de informatie-, commissie- en raadsvergaderingen en zien een reactie op dit advies door 

uw college met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Adviesraad jeugd & Wmo gemeente Arnhem, 

 

 

Elvira Flaton 

Voorzitter 

   


