
 

• 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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Thema Participatie 

College-/raadsvoorstel Collegevoorstel  

Corsa nr voorstel  IN21-01394 

Bijlage(n) IN21-01298 

Beleidsmedewerker Lisa Boons 

Vakafdeling Afdeling Regie en Ontwikkeling 

Kopiehouder ASD Geert-Jan van Hal 

Kenmerk ASD ASDB21.094.05 

Advies  

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best 

 

De Adviesraad Sociaal Domein Best brengt hierbij gevraagd advies uit over de aanpassing Beleidsregel niet-

uitkeringsgerechtigden 2021 (nuggers). 
 

Toestandkoming advies 
Na ampel overleg met de beleidsmedewerkster die verantwoordelijk is voor het voorbereiden van de 

aanpassing, waarbij overigens wel is gebleken dat er zo goed als geen overzicht is van de door deze 
(aangepaste)beleidsregel eventueel geraakte inwoners van Best en na bestudering van elders in Nederland 

doorgevoerde aanpassingen (ad random via internet), is dit advies gegenereerd. 

 

Advies/conclusie 

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college om wel in te stemmen met het voorstel, met dien 
verstande dat de hieronder onder Risico’s en Aandachtspunten genoemde opmerkingen/adviezen worden 

verwerkt in de uiteindelijke versie van de beleidsregel. 
 

Argumenten 

Vervallen plicht inkomenstoets 
In de huidige beleidsregel nuggers, die stamt uit 2018, is sprake van een inkomenstoets bij de beoordeling 

van een eventuele tegemoetkoming voor nuggers. Aangezien dat niet langer is toegestaan, is het 
noodzakelijk een aanpassing te maken. Zulks is dan ook het hoofdbestanddeel van de aanpassing en als 

zodanig niet te betwisten, respectievelijk van een negatief advies te voorzien. Verder zijn in de aangepaste 
beleidsregel enkele tekstuele aanpassingen gedaan die de werking van de beleidsregel niet aantasten, op 

één na met betrekking tot de leeftijdsgrens. Zie daarvoor onder Risico’s. 

 

Risico’s 

1. De doelgroep kent een aangepast element, namelijk de leeftijdsgrens 
In de huidige beleidsregel wordt gesproken van een doelgroep waarvan de mensen niet ouder mogen zijn 

dan de AOW-gerechtigde leeftijd. In de aangepaste beleidsregel is dat gewijzigd in mensen die niet ouder 

mogen zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd. Dat kan betekenen dat er nuggers zijn die binnen de 
huidige beleidsregel wél in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, dat niet meer komen in de 

aangepaste beleidsregel. Immers, in veel pensioenregelingen is de pensioenleeftijd lager dan de AOW-
gerechtigde leeftijd en meestal niet hoger! 

 
De ASDB adviseert dan ook in de aangepaste beleidsregel de AOW-leeftijd als grens (opnieuw) op te nemen. 
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2. Maximering van de vergoeding en Budgetplafond 

De vergoeding per traject (€ 3.000,-) en het budgetplafond (€ 25.000,-) zijn onder de nieuwe beleidsregel 

gelijk gebleven. Dat betekent dus dat er aan maximaal 8 nuggers per jaar het maximaal trajectbedrag kan 

worden besteed. Omdat er geen enkel zicht is op de hoeveelheid nuggers in Best (zie ook 

Aandachtspunten), is er hier dus sprake van een risico dat er te weinig budget is om te ondersteunen daar 

waar noodzakelijk mocht blijken te zijn. 

 

De ADSB adviseert nadrukkelijk om in de beleidsregel een frase op te nemen dat daar waar noodzakelijk en 

onvoorzien, om in schrijnende gevallen alsnog te ondersteunen, extra budget wordt vrijgemaakt.  

N.B. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat er budget wordt overgeheveld vanuit de voorziening voor de 

TONK-regeling, die, hoewel niet direct gelieerd aan de Beleidsregel nuggers, naar stellige verwachting zeer 

bovenmatig zal blijken te zijn. 

 

Aandachtspunten 

Overzicht van aantal nuggers in Best en communicatie aangepaste beleidsregel 
Uit overleg met de beleidsmedewerkster is gebleken dat er overzicht noch inzicht is met betrekking tot het 
aantal nuggers in Best. Daarnaast heeft onvoldoende communicatie over het bestaan van de betrokken 

beleidsregel wellicht geleid tot zo goed als geen aanvragen door nuggers. Bovendien zijn de (nu vervallen) 

inkomenstoets en het redelijk complexe proces van aanvragen, voor ‘potentiële’ nuggers wellicht aanleiding 
geweest om überhaupt geen energie te stoppen in het aanvragen van ondersteuning. 

 
De ASDB raadt aan om gerichter aandacht te besteden aan de nieuwe beleidsregel en deze duidelijk te 

communiceren. Dat kan via de geëigende publiciteitskanalen, maar ook tijdens de contactmomenten van 

uitvoeringsambtenaren met mogelijke gerechtigden als zij inschatten dat er een recht op ondersteuning zou 
kunnen 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, 12 mei 2021 
 

 

 
Freke van der Esch 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein 
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