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Adviesraad Sociaal Domein Best

Eén deur voor Bestwijzer en
gemeentehuis?

Momenteel buigt zich een werkgroep over de vraag of het werkbaar en wenselijk is om Bestwijzer en het gemeentehuis op één locatie
verder te laten gaan. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende aspecten zoals privacy en toegankelijkheid voor burgers met
een beperking.

De adviesraad heeft ervoor gekozen geen aandeel in deze werkgroep te hebben om een onafhankelijk advies te kunnen blijven geven,
maar wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Indien gewenst geeft de adviesraad (consultatief) advies over de
tussentijdse plannen en houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Heeft u informatie die hun advies kan ondersteunen, meld dit dan via info@asdb.nl.

Aanpassing beleidsregels tegenprestatie

Het college bekijkt momenteel de Aanpassing Beleidsregels Tegenprestatie naar Vermogen. Individueel zal in overleg met de
uitkeringsgerechtigde een passende tegenprestatie gezocht worden. De Adviesraad Sociaal Domein is hierover bijgepraat door de
gemeente. De gemeente heeft de adviesraad gevraagd om een reactie te geven op dit plan. Deze reactie neemt de gemeente mee in de
definitieve versie. Daarna wordt het plan ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Burn-out bij jongeren

In de vorige publicatie deed de adviesraad een oproep aan jongeren en ervaringsdeskundigen. Doel was om beter geïnformeerd te
worden over burn-out bij jongeren. De adviesraad heeft zich laten informeren en weet nu bijvoorbeeld dat Bestwijzer samen met de
gemeente met dit onderwerp aan de slag gaat en dat er goede contacten met psychologen zijn. Natuurlijk blijft de adviesraad dit
onderwerp volgen. Heb jij nog aanvullende informatie? Mail het naar jeugd@asdb.nl.

Adviesraad Sociaal Domein

De adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan, ingesteld door de gemeente Best. Ze brengt de gemeente gevraagd en ongevraagd
advies uit over vraagstukken binnen het hele sociaal domein en wil zo spreekbuis zijn van en voor Bestenaren op het gebied van zorg en
welzijn. Hebt u tips of informatie, dan kunt u contact opnemen via info@asdb.nl of 06-50614336. Dat kan ook via www.asdb.nl.


