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Adviesraad staat met raad en daad klaar 
 
Het is de tijd van het jaar van terugblikken en vooruitkijken. Ook de Adviesraad Sociaal Domein 
Best doet dat. Waar 2019 vooral in het teken stond van adviezen uitbrengen en verfijnen 
werkwijze, gaan in 2020 de handen uit de mouwen om de betrokkenheid van de burgers te 
vergroten. Daarnaast blijft het uitbrengen van adviezen aan de gemeente, gevraagd en 
ongevraagd, voorop staan.   
 
2019… 
Even een paar getallen op een rij: 
- 11 leden bevat de adviesraad sociaal domein 
- 17 adviezen uitgebracht  
- 8 publicaties in Groeiend Best 
- 12 vergaderingen van de adviesraad 
- 30 gasten in bijeenkomsten voor kennisverbreding en -verdieping 
- 12 bijeenkomsten per themagroep (WMO, jeugd en participatie) 
- 2 professionaliseringsdagen 
- 1 bijeenkomst (rondtafelgesprek) met maatschappelijke organisaties 
 
De adviesraad is positief over de communicatie met de gemeente in 2019. De adviezen van de 
adviesraad worden door de gemeente serieus bekeken. Bijvoorbeeld bij het advies over het 
leerlingenvervoer.  De opmerkingen en aanbevelingen van de adviesraad hierbij zijn door de 
gemeente overgenomen.   
 
2020… 
De jaarplannen van de themagroepen liggen klaar. In januari wordt het jaarplan 2020 van de gehele 
adviesraad gepresenteerd. Hierbij komt het accent te liggen op burgerparticipatie, de betrokkenheid 
van de Bestse burgers. Dit is belangrijk voor het maken en uitvoeren beleid door de gemeente. En 
dus ook voor de adviesraad, omdat die hierover aan de gemeente advies geeft.  
 
Andere speerpunten zijn het verstevigen van het netwerk en contacten met de achterban. Voorbeeld 
hiervan is het vervolg geven aan het rondetafelgesprek met maatschappelijke organisaties. Hierin 
zullen algemene trends worden besproken. En daarmee stimuleren we de onderlinge samenwerking 
en het vroegtijdig aanpakken van knelpunten.  
 
Verder zijn de eerste adviesaanvragen alweer binnen. Daarover gaat de adviesraad in overleg met 
haar achterban om de gemeente van een gedegen advies te voorzien. 
 
De eerstvolgende vergadering van de adviesraad staat gepland op 22 januari 2020. Onderwerp 
aankaarten? Dat kan via info@asdb.nl  
 
De Adviesraad Sociaal Domein Best wenst alle Bestenaren fijne feestdagen en een gezond en 
voorspoedig 2020.  
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