
 

• De beleidsmedewerker stuurt de adviesaanvraag naar de ASD: info@asdb.nl  

• De ASD stuurt het advies digitaal naar de gemeente: info@gembest.nl  

• De ASD ontvangt een bevestiging van het ingediende advies van info@gembest.nl  

• De beleidsmedewerker voegt het advies van de ASD toe aan het college- of raadsvoorstel. 

• Nadat het college een besluit heeft genomen, informeert de beleidsmedewerker de ASD hierover met het 
daarvoor opgestelde format. De beleidsmedewerker legt uit op welke wijze het advies van de ASD in het 
collegevoorstel is meegenomen. Let op als niet binnen 6 weken een besluit wordt genomen, geeft de 
beleidsmedewerker dit door aan de ASD. De beleidsmedewerker houdt de ASD op de hoogte van de voortgang.  

• Als het een raadsvoorstel betreft, kan de ASD gebruik maken van het inspreekrecht. 
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Advies  
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best 

 
De Adviesraad Sociaal Domein Best brengt gevraagd advies uit over de aanpassing verordening Adviesraad Sociaal 
Domein. 
 
Advies/conclusie 
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college om wel in te stemmen met het voorstel. 
 
Argumenten 
De door de adviesraad gevraagde aanpassingen zijn in de herziene versie opgenomen, zie bijlage 1. 
 
Risico’s 

• Onduidelijk is of de onkostenvergoedingen onderdeel zijn van de totale vergoedingen voor de leden 
Toelichting: Dit kan leiden tot onnodige discussies. 

• In artikel 4 wordt gesproken over de wijze waarop de inwonersparticipatie ingevuld moet worden. Dit aspect 
wordt komend jaar zowel door de gemeente als door de adviesraad verder uitgewerkt en ingevuld op welke 
wijze de rol van de adviesraad hierbij vorm krijgt.  
Toelichting: Artikel 4 schept verwachtingen die wellicht niet op deze wijze ingevuld zullen worden.  

• De adviesraad wordt gevraagd binnen zes weken een advies uit te brengen. Over de reactietijd van de 
gemeente op dit uitgebrachte advies is niets opgenomen. 
Toelichting: Wat de gemeente met het uitgebrachte advies doet, blijft daardoor langere tijd voor de 
Adviesraad in de lucht hangen. 
 

Aandachtspunten 

• Duidelijkheid welke onkosten opgenomen zijn in de persoonlijke onkostenvergoeding. 

• Aandacht voor de beschrijving van artikel 4 na afloop van 2021, waarin inwonersparticipatie zowel door 
gemeente als adviesraad concreet uitgewerkt zijn. 

• De reactietermijn van de gemeente op een uitgebracht advies moet helder zijn. 
 
Graag ontvangen wij een reactie op dit advies met daarbij informatie over het door u genomen besluit. 
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Best, 
Datum, 17 februari 2021 
 
 
Freke van der Esch 
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein 
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