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1. Inleiding 
Met ingang van 1 januari 2018 is de Adviesraad Sociaal Domein Best geïnstalleerd. Basis voor de 
werkzaamheden van de adviesraad ligt in de verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Best 
2018. 
 
 
2. Samenstelling adviesraad 
De adviesraad bestond in januari 2019 uit: 
Marianne Brugge (voorzitter) 
Frank Montulet (vice voorzitter) 
Annelies Berende 
Nicky Bruggenkamp 
Nezaket De Bruyn (financiën) 
Freke van der Esch (communicatie) 
Guus Geerts 
Geert-Jan van Hal 
Ben de Klerk 
Marlies Kluiters 
Anne-Marie Persijn 
 
Mutaties per: 

• 1 februari 2019: Marianne Brugge legt de functie van voorzitter neer en treedt af. 

• 1 maart 2019 Freke van der Esch neemt de functie van voorzitter over van Marianne Brugge.  

• 1 april 2019: Anne-Marie Persijn afgetreden.  

• 1 mei 2019: Nico Droog aangetreden. 

• 1 juni 2019: Sandra Kuiper aangetreden. 
 
Samenstelling adviesraad per december 2019: 
Freke van der Esch (voorzitter) 
Frank Montulet (vice voorzitter) 
Annelies Berende 
Nicky Bruggenkamp 
Nezaket De Bruyn (financiën) 
Nico Droog 
Guus Geerts 
Geert-Jan van Hal 
Ben de Klerk 
Marlies Kluiters 
Sandra Kuiper 
 
De adviesraad werkte in 2019 met 3 themagroepen, te weten: 
- Themagroep Jeugd: Marlies Kluiters, Freke van der Esch en Sandra Kuiper (Guus Geerts schoof 
regelmatig aan bij deze werkgroep) 
- Themagroep WMO: Frank Montulet, Anne-Marie Persijn, Nico Droog en Annelies Berende (Ben de 
Klerk schoof regelmatig aan bij deze werkgroep) 
- Themagroep Participatie: Ben de Klerk, Guus Geerts, Geert-Jan van Hal, Nicky Bruggenkamp en    
Nezaket De Bruyn.  
 
De secretariële ondersteuning is in 2019 verzorgd door Office Support Best.  
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3. Werkwijze adviesraad 
De adviesraad vergadert in principe maandelijks op de 3e woensdag van de maand. In 2019 zijn er 12 
plenaire vergaderingen geweest, waarbij ook de contactambtenaar van de gemeente Best, Carola 
Fasol, aanwezig is geweest. Naast de plenaire vergaderingen van de adviesraad, komt elke 
themagroep ook maandelijks bijeen. Zowel bij de plenaire vergaderingen als bij de bijeenkomsten 
per themagroep zijn gasten uitgenodigd en kunnen terzake deskundige ambtenaren aanschuiven. In 
2019 betrof dit onder andere: wethouder Van der Rijt, wethouder Van der Heijden, Piet Schrijver, 
Martijn Groenestein, Natalie Elmas, Annemieke Kalsbeek en Jeanne Seegers.   
 
 
4. Professionalisering adviesraad 
Op 24 april en 29 mei 2019 zijn 2 professionaliseringsochtenden geweest. De training was in handen 
van Petra van der Horst, directeur en trainer Koepel Adviesraden Sociaal Domein. De volgende 
thema’s zijn besproken: 

Dagdeel 1: Wat is het sociaal domein, wat is onze rol daarin en wat kunnen we leren van raden 
elders?  

Dagdeel 2: Hoe kunnen we het doen in onze eigen gemeente, wat is een ieders inzet en inbreng en 
hoe werken we samen met de gemeente? Hoe zorgen we ervoor dat we een waardevolle 
gesprekspartner zijn en dat we onze inzet behapbaar houden.  

Conclusie: als adviesraad zullen we adviezen formuleren vanuit bewonersperspectief. 

In navolging op deze 2-daagse training heeft een vervolg plaatsgevonden op 25 september 2019. Hier 
is in een interactieve, actieve bijeenkomst input verzameld die uiteindelijk in december tot een 
basisstuk geleid heeft, waar onder andere in beschreven staat: 

• Hoe we willen werken. 

• Wat we te bieden hebben. 

• Waar onze grenzen liggen (zowel persoonlijk en als groep). 

• Hoe we gaan werken. 

• Wat we nog nodig hebben. 

• Jaarplanning van de verschillende werkgroepen en de Adviesraad als totaal. 

Dit vormt de basis om uiteindelijk met de gemeente in gesprek te gaan om zo de adviesraad beter te 
kunnen positioneren. 

 
5. Uitgebrachte adviezen 
In 2019 zijn 16 adviezen uitgebracht: 15 gevraagd en 1 ongevraagd.  
 
1 Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI), gevraagd advies januari 2019. 
2 Verward gedrag, gevraagd advies juni 2019. 
3 Integraal sociaal domein, gevraagd advies maart 2019. 
4 Beleidsregels bestuurlijke boete participatiewet, gevraagd advies april 2019. 
5 Koers WSD, gevraagd advies november 2019. 
6 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2019, gevraagd advies oktober 2019. 
7 Subsidietender, gevraagd advies oktober 2019. 
8 Leerlingenvervoer, gevraagd advies november 2019. 
9 "Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020", gevraagd advies oktober 2019. 
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10 "Compensatie eigen risico 22-01-19 / Collectieve ziektekostenverzekering", gevraagd advies  
oktober 2019. 

11 Aanbesteding collectief vervoer, gevraagd advies. 
12 Aanbesteding hulpmiddelen WMO, gevraagd advies. 
13 Ondersteuning en waardering mantelzorgers, gevraagd advies mei 2019. 
14 1 Fysieke toegang Bestwijzer – gemeentehuis (vraag was deel te nemen aan een werkgroep 

die zich hierover buigt. De adviesraad heeft besloten op bepaalde momenten input te 
leveren om onze onafhankelijke rol te behouden), gevraagd advies januari 2020. 

15 Concept beleidsregels tegenprestatie naar vermogen, gevraagd advies augustus 2019. 
16 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE), ongevraagd advies juni 2019. 
 
Van de 15 gevraagde adviezen hebben er 5 geresulteerd in een consultatief advies. De reden om 
voor deze 5 geen volwaardig advies te geven, berust in het feit de door de gemeente gestelde 
deadline te kort was of dat het proces te veel in een oriënterende fase zat.  
 
 
6. Communicatie 
Uitgevoerde communicatie-zaken In 2019 

• Contact met de gemeente loopt veelal via contactambtenaar Carola Fasol, waarmee op prettige 
en accuraat samengewerkt is. 

• Themagroepen hebben op specifieke onderwerpen rechtstreeks contact met de ter zake 
deskundige ambtenaar. 

• Onderhoud website www.asdb.nl. 

• Maandelijkse publicatie in Groeiend Best. 

• Radio-interview bij Omroep Best. 

• Interview voorzitter door de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, gepubliceerd in de digitale 
Nieuwsbrief van de Koepel. 

• Verfijning sjabloon adviesaanvraag in samenwerking met contactambtenaar. 

• Rondetafelgesprek met maatschappelijke organisaties op 13 november 2019. Dit zal in 2020 een 
vervolg krijgen. 

 
7. Financiën 
De financiën werden in 2019 verzorgd door Nezaket De Bruyn. De adviesraad kent de volgende 
kostenposten: communicatie, scholing, lidmaatschap, vergaderkosten, reis- en onkosten, 
vergoedingen leden adviesraad en secretariële ondersteuning. De uitgaven zijn in 2019 binnen het 
beschikbare budget gebleven.  
 
8. Vooruitblik 2020 

• In 2020 zal het onderwerp Burger betrokkenheid/ achterbanraadpleging verder uitgewerkt 
worden. 

• We zullen ons naast gevraagde adviezen, meer richten op het geven van ongevraagde adviezen 

• In juni zal de afgesproken werkwijze van de Adviesraad intern geëvalueerd worden. 

• De werkwijze wordt gedocumenteerd in een korte beschrijving met daarin onder meer de 
belangrijkste rollen: voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, kartrekker en themagroepen. 

• De adviezen zullen uitgebracht worden met behulp van door de adviesraad opgestelde criteria. 

• Per themagroep is er een kartrekker. 

• De kartrekkers stemmen onderlinge dwarsverbanden af. 

• Naast het jaarthema, zullen de thema’s wonen, communicatie en de omgevingswet centraal 
staan.  

 

http://www.asdb.nl/
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Dit jaarverslag is vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Best op: 
  
15 april 2020, 
 
 
 
 
 
 
 
Freke van der Esch   Frank Montulet    Nezaket De Bruyn 
Voorzitter    Vice voorzitter    Penningmeester 


