Jaarverslag 2018 en Beleidsvoornemens 2019 / algemeen

Inleiding
In het jaarverslag 2018 leggen de drie Adviesraden Sociaal Domein: Jeugdhulp – Werk & Inkomen
en Adviesraad WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) verantwoording af over de verrichte
werkzaamheden van het afgelopen jaar. Tevens zijn in het verslag de voornemens voor het
lopende jaar 2019 opgenomen. Basis voor de werkzaamheden van de adviesraden zijn de
“Verordening” en het “Huishoudelijk reglement”.
De Adviesraden geven gevraagd en ongevraagd adviezen aan het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Arnhem over beleid en beleidsvoornemens met betrekking tot het
Sociaal Domein, de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het gebied van de Jeugdwet, de
WMO en de Participatiewet, inclusief armoedebeleid, schuldhulpverlening, werk en inkomen.
Zoveel als mogelijk worden de burgers van Arnhem hierbij betrokken. Contacten worden
onderhouden met bestuurs- en beleidsambtenaren van de gemeente, de wijkteams en een breed
scala van aanbieders en belangenorganisaties. Daar waar de beleidsterreinen van de raden elkaar
overlappen, wordt intensief samengewerkt.
Het inhoudelijke deel van de werkzaamheden in 2018 van de drie adviesraden is te lezen op de
website van de verschillende raden. Vanwege diverse personele wisselingen binnen de Adviesraad
Jeugdhulp wordt in het overzicht van adviesraad Jeugdhulp een terugblik gegeven op de periode
juli t/m december 2018.
In 2019 zal naast de specifieke beleidsvoornemens van de raden die terug te vinden zijn op de
afzonderlijke jaarverslagen, gewerkt worden aan verdere integratie en afstemming onderling.
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Overzicht van de leden van de drie Adviesraden:
Adviesraad Jeugdhulp:
Hanneke Bakx: voorzitter (vanaf medio 2018)
Tamara Nilessen: secretaris
Maria Damming: penningmeester
Luuk Dopper (vanaf december 2018)
Vivian den Hartogh-Pines
Hassan Razza (vanaf december 2018)
Henk Zijlstra (vanaf medio 2018)
Wim Brussel (tot juli 2018)
Dagmar Lippinkhof (tot november 2018)
Samantha Modesta (tot juli 2018)

Adviesraad Werk & Inkomen:
Ton Dicker: voorzitter
Marijke Hardeman-Wacki: penningmeester
Nanda Bakker-Ait Arrami
Jan van der Hidde (vanaf medio 2018)
Jolanda van Kruijsbergen
Sylvia Pels
Kim van Rooy (vanaf medio 2018)
Kees Bouwhof (tot 1maart 2018)
Quirina Rijksen (tot 1maart 2018)
Pieter-Jan Veenstra (tot 1 maart 2018)

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning:
Martin Knoop: voorzitter
Debbie Brugman: penningmeester
Dorien Dullaert: secretaris
Fred Fonk
Guido Kranenburg
Marlene Melfor
Vacature
Ties Smaling (tot medio 2018)

Secretariële ondersteuning:
Karin Derksen

Financiering
De gezamenlijke Adviesraden ontvangen een budget van 60.000 euro. Een deel hiervan is bestemd
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voor de ambtelijke ondersteuning. Daarnaast ontvangen de leden een vrijwilligersbijdrage.
Hieronder een overzicht van de in 2018 gemaakte kosten / gedane uitgaven.
Activiteit

Totaal

Jeugd

Themabijeenkomsten

€ 3.750,00

€ 650,00

Gezamenlijke
bijeenkomsten
adviesraden

€ 2.100,00

Vergaderruimte

€ 50,00

Ondersteuning

€ 12.000,00

Deskundigheidsbevordering

€ 95

Lidmaatschap Koepel

€ 500,00

€ 500,00

Website

€ 5.300,00

€ 5.300,00

Vergoeding leden

€
19.800,00

Overige (advertenties,
visitekaartje)

€ 4.450,00

Totaal

€
47.494,70

Hanneke Bakx
Ton Dicker
Martin Knoop

W&I

Wmo

Gezamenlijk

€
3.100,00
€ 2.100,00

€ 0,00

p.m.

€ 12.000,00
€ 95,00

€
6.600,00

€ 6.600,00

€
6.600,00
€ 4.540,00

voorzitter Adviesraad Jeugdhulp
voorzitter Adviesraad Werk & Inkomen
voorzitter Adviesraad WMO

Arnhem – april 2019
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