
Jaarverslag 2020 Adviesraad Wmo  –  Arnhem

Inleiding
De Adviesraad Wmo heeft als taak het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen aan het College van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente Arnhem over beleid en beleidsvoornemens met betrekking tot de Wmo. De wet
geeft de gemeente de opdracht burgers, waar nodig, te ondersteunen bij het kunnen meedoen in de maatschappij.
Daarnaast heeft de Adviesraad Wmo in 2020 zeer nauw overlegd met de Adviesraad Jeugdhulp en ook samengewerkt
met de Adviesraad Werk & inkomen
In dit jaarverslag legt de Adviesraad Wmo verantwoording af over de verrichte werkzaamheden van het afgelopen jaar.

Werkwijze en Adviezen
De Adviesraad heeft bij de start van de werkzaamheden een aantal kernwaarden vastgesteld. Deze zijn:
onafhankelijkheid, representativiteit, integriteit, transparantie, respect en kwaliteitsbewustzijn. Deze waarden gelden
zowel voor de raad als organisatie als voor het externe functioneren van de raad. Bij het tot stand komen en
formuleren van Adviezen wordt o.a. de volgende werkwijze toegepast:
• Intensief volgen van en betrokken blijven bij maatschappelijke ontwikkelingen
• Vroegtijdige signalering van ontwikkelingen op basis van contacten met de achterban
• Het onderhouden van goede contacten met het gemeentelijke apparaat
• Het vroegtijdig betrokken zijn bij het maken van gemeentelijk beleid

In 2020 heeft de Adviesraad Wmo op een aantal belangrijke terreinen adviezen gegeven. Centraal stond natuurlijk in
dit jaar de situatie rond de financiering van het Sociaal Domein. Op vele manieren en op diverse plekken is daarover
gesproken en hebben we geprobeerd de nadelige consequenties van de tekorten, waar mogelijk, te bepreken.
Zeer positief was voor ons het moment dat de gemeente Arnhem in 2020 bekend maakte dat er een website (
https://arnhem.socialekaartnederland.nl/ ) is waarop diverse sociale voorzieningen in Arnhem zijn vermeld. Voor de
Adviesraad Wmo was dit extra bijzonder omdat dit een uitvloeisel is geweest van een van de eerste gezamenlijke
adviezen van de Adviesraden.  Immers in begin 2017 hadden wij het College geadviseerd een dergelijk overzicht te
gaan maken. Voor de leden van de Adviesraden is het niet altijd duidelijk waarom het vervolgens jaren moet duren
voordat de uitvoering van zo’n advies gestalte krijgt. Wij hebben gemerkt dat voor leden van de Adviesraad dit soms
een belemmering is te blijven deelnemen aan de werkzaamheden van de Adviesraad en dat dit soms heeft geleid tot –
voortijdig – stoppen van hun werkzaamheden. Wij zullen daarover met de gemeente in gesprek gaan want het is
jammer dat inwoners die hun energie willen geven aan het Advieswerk hierdoor belemmerd worden.
Andere Adviezen die zijn uitgebracht betreffen o.a. het inkoopproces (vanaf 1 juli 2020 nieuwe contracten voor
Wmo-producten met zorgaanbieders), de PGB-evaluatie en het leerlingenvervoer.

Samen een nieuwe Adviesraad Jeugd & Wmo
In 2020 is met het college gesproken over een andere structuur: de Adviesraden Wmo en Jeugdhulp hebben op diverse
onderdelen steeds zeer nauw samengewerkt en dit heeft geleid tot gezamenlijke uitgebrachte adviezen op o.a. op het
terrein van leerlingen-vervoer, inkoopprocessen en PGB. Bij het tot stand komen van deze Adviezen is op constructieve
wijze samengewerkt met betrokken ambtenaren. Hoe ingewikkeld dat dikwijls ook was in het jaar waarin Covid-19 ook
op de vrijwilligers van de Adviesraden een zware wissel trok. Desondanks zijn we er met elkaar in geslaagd, op diverse
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momenten (binnen en buiten ‘kantoortijden’ en ook in weekeinden), te komen tot waardevolle adviezen die door het
college serieus zijn genomen. Dat gaf en geeft de voldoening waardoor het werk als zinvol wordt ervaren.

Deze samenwerking tussen de leden van de Adviesraden Jeugdhulp en Wmo heeft ertoe geleid dat wij de gemeente
Arnhem hebben geadviseerd de gemeentelijke verordening aan te passen. In de geldende  verordening was sprake van
drie Adviesraden: Jeugdhulp, Werk en Inkomen en Wmo. Ons voorstel was de verordening aan te passen en niet meer
te werken met twee afzonderlijke Adviesraden Jeugdhulp en Wmo maar te komen tot een Adviesraad Jeugd & Wmo.

Nog net voor de jaarwisseling 2020 / 2021 heeft de gemeenteraad dit voorstel unaniem goedgekeurd en dus zullen er
per 1 januari 2021 niet meer drie Adviesraden in het Sociaal Domein zijn maar twee: de Adviesraad Jeugd & Wmo en
de Adviesraad Werk & Inkomen.  Deze beide Adviesraden zullen uiteraard – waar mogelijk en nodig –  samenwerken.
Die verbondenheid blijkt bijvoorbeeld uit de gezamenlijke website (https://www.adviesraadarnhem.nl/ ). De
verwachting is dat de nieuwe Adviesraad Jeugd & Wmo het interne overleg en het contact met de burger in Arnhem
en ook met de wijkteams zal kunnen verbeteren.

Samenstelling Adviesraad Wmo
De Wmo-raad kende in 2020 in totaal zeven leden. De nieuwe Adviesraad Jeugd & Wmo (totaal dertien leden) zal per 1
januari 2021 enkele nieuwe gezichten kennen. Ook is er ruimte voor deskundige, inhoudelijke ondersteuning. Op deze
wijze wordt voorkomen dat de vrijwilligers vanwege een te grote werkdruk niet toekomen aan het wezenlijke deel van
hun werkzaamheden: het geven van goede adviezen.

Een aantal mensen ’van het eerste uur’ zal geen deel meer uitmaken van de nieuwe Adviesraad. Wij zijn degenen die
in het afgelopen jaar hun bijdragen hebben geleverd aan de adviezen en hebben gewerkt aan het tot stand komen van
de nieuwe structuur veel dank verschuldigd. Wij allen zijn ervan overtuigd dat we op deze manier nog beter de taak
van Adviesraad kunnen invullen. Dit alles in het belang van de doelgroep: de burger van onze stad Arnhem.

Financiering
Het budget dat de drie Adviesraden gezamenlijk ontvingen, is voor een deel bestemd voor de secretariële
ondersteuning van de Adviesraad. Daarnaast ontvangen de 21 leden een vrijwilligersbijdrage.
De Adviesraden Wmo, Jeugdhulp en Werk & Inkomen zijn gezamenlijk lid van de landelijke koepel van Adviesraden
Sociaal Domein; de informatie die de leden op die manier ontvangen, draagt bij  aan de kennis op het terrein van het
sociaal domein.
In 2020 zijn er geen bijeenkomsten met burgers georganiseerd; de specifieke omstandigheden (Covid-19) maakten
helaas dat dit niet op een verantwoorde wijze kon worden ingevuld.

Tenslotte
In dit  jaarverslag heeft de Adviesraad Wmo informatie verschaft over de werkzaamheden en ontwikkelingen in 2020.
Als Adviesraad Wmo hebben wij uiteraard onze volledige onafhankelijkheid ten opzichte van de gemeente Arnhem
(wethouder en beleidsambtenaren) behouden maar we willen hier wel vermelden dat de inhoudelijke samenwerking
grotendeels goed verloopt.

Wij hebben in 2020 kunnen constateren dat de ‘de gemeente Arnhem’ de Adviesraden steeds beter – en ook: eerder –
weet te vinden.  Bovendien is het verheugend te constateren (zie hierboven) dat uitgebrachte adviezen ook
daadwerkelijk tot resultaat leiden en dat deze worden verwerkt in het beleid. Het is onze wens dat deze lijn in de
komende jaren wordt doorgezet waarbij wij erop hopen en vertrouwen dat het tempo waarin dit gebeurt omhoog
gaat.
De basis voor een goede samenwerking: respect en waardering voor ieders positie is bij iedereen zeer zeker aanwezig
en geeft ons vertrouwen op een goede samenwerking ook in de komende jaren.

Adviesraad Wmo
Wouter Boezaard – tot 1 november 2020
Debbie Brugman – penningmeester – tot 1 november 2020
Dorien Dullaert – secretaris
Ans de Groot
Marga Kruese
Martin Knoop – voorzitter – tot 1 januari 2021
Guido Kranenburg –  tot 1 november 2020
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