
JAARVERSLAG 2020 VAN DE ADVIESRAAD JEUGD IN DE GEMEENTE ARNHEM

Algemeen

De activiteiten van de Adviesraad Jeugd in 2020 werden overschaduwd door de Covid-19 epidemie waardoor een

groot deel van onze vergaderingen noodgedwongen online plaatsvond.

Een ernstiger gevolg was dat de contacten met belangenorganisaties, wijkteams en inwoners op een lager pitje

kwamen te staan. Wel was er met enige regelmaat contact met de beleidsambtenaren Jeugd van de gemeente

Arnhem.

2020 stond in het teken van toenemende samenwerking met adviesraad Wmo, hetgeen per 1-1-21tot een fusie

heeft geleid. Een belangrijke stap voor de kwaliteit van het adviesraadswerk is de facilitering door de gemeente van

een onafhankelijk ondersteuner voor deze samengevoegde Adviesraad Jeugd & Wmo. Deze functionaris zal ook

bijdragen aan de taakverlichting van de adviesraadsleden, die op vrijwillige basis hun werkzaamheden doen.

Op de website www.adviesraadarnhem.nl is informatie te vinden over de werkwijze en de uitgebrachte adviezen in

2020.

Naar aanleiding van de training van alle leden van de adviesraden Jeugd & Wmo eind september 2020 zijn er

maatschappelijke thema’s vastgesteld die de Adviesraad Jeugd & Wmo verder wil onderzoeken in 2021.

Inhoudelijke thema’s

De leden van de Adviesraad Jeugd verdiepten zich in onderstaande thema’s:

- Generatiearmoede en armoede onder jeugdigen in afstemming en samenwerking met adviesraad W&I

- Laaggeletterdheid

- Hoogbegaafdheid

- Kwaliteit van de Jeugdzorg tgv financiële tekorten binnen het domein

- Kinderen in onveilige situaties

- Vechtscheidingen

- Positieve gezondheid

Lopende thema’s op gemeentelijk niveau, vaak samen met adviesraad Wmo

- Inkoopbeleid

- Armoedebeleid en schuldenproblematiek

- Sociale wijkteams

- Herijking welzijnsopdracht

- Omgevingswet

- PGB

- Mantelzorg

- Pilot begeleiding Jeugd

- Leerlingenvervoer

- Community of Care

- Inwonerservaringsonderzoeken van Arnhemse burgers

- Inclusie

postadres: Postbus 9029 | 6800 EL Arnhem | info@adviesraadarnhem.nl | www.adviesraadarnhem.nl

http://www.adviesraadarnhem.nl


datum: 11 maart 2021
pagina: 2 van 2

Actueel in 2020

- Taskforce tekorten Jeugdzorg: meedenken over het realiseren 5 miljoen euro kostenbesparingen die

kwalitatief goed en verantwoord zijn voor de gebruikers van Jeugdzorg in Arnhem

- Visitatierapport VNG m.b.t. financiële beheersbaarheid sociale domein gemeente Arnhem, start van de

ontwikkeling van een actuele visie op het sociale domein waar de Adviesraden bij betrokken zijn

- Onderzoeksrapport Rekenkamer naar effectief Jeugdbeleid gemeente Arnhem

- Start burgerparticipatie traject van gemeenteraad

- Bijeenkomst pleegouders op initiatief van de gemeente

De Adviesraad Jeugd vindt onder meer de volgende uitgangspunten vanuit het perspectief voor jeugdigen en hun

ouders/opvoeders van belang:

- Risico- en beschermende factoren van jeugdigen per wijk in beeld krijgen

- Ketensamenwerking tussen aanbieders en organisaties (bijv ook tussen Jeugdzorg en onderwijs)

bewerkstelligen

- Vertrouwen van de inwoner in overheid en aanbieders optimaliseren

- Niet problematiseren maar normaliseren

- Minder accent leggen op marktwerking, controle en administratieve lasten

- Netwerkopbouw, en een integrale en relationele benadering hanteren

- Preventieve en vitaliserende krachten aanboren

- Daar waar mogelijk eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid stimuleren

- Toegang tot Jeugdhulp effectief en efficiënt maken

Wijkteambezoeken

Deze driejaarlijkse bezoeken hebben tgv Corona grotendeels stilgelegen, evenals die van de beide andere

adviesraden.

Contacten met zorginstellingen en belangengroepen

Deze vonden indien nodig online plaats maar minder actief en frequent dan gewenst.

Deskundigheidsbevordering inhoudelijk en scholing adviesraadsleden

- Online werkconferentie Toekomst van de Jeugdzorg netwerkontwikkeling en relationele aanpak

- Onderzoek werkwijze Arnhemse Adviesraden en training door landelijke koepel Adviesraden

Samenstelling van de Adviesraad Jeugd in 2020
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