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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 2020 uit: 
Freke van der Esch (voorzitter) 
Frank Montulet (vice voorzitter en kartrekker WMO) 
Annelies Berende 
Nicky Bruggenkamp 
Nezaket De Bruyn (financiën) 
Nico Droog 
Guus Geerts 
Geert-Jan van Hal 
Ben de Klerk (kartrekker Participatie) 
Marlies Kluiters (kartrekker Jeugd) 
Sandra Kuiper 
 
Mutaties: 
In 2020 hebben zich geen mutaties voorgedaan.  
 
De adviesraad werkte in 2020 met 3 themagroepen, te weten: 
- Themagroep Jeugd: Marlies Kluiters, Freke van der Esch en Sandra Kuiper (Guus Geerts was meestal 
aanwezig bij deze werkgroep)  
- Themagroep WMO: Frank Montulet, 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 2020 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 2020 zijn er 12 
plenaire vergaderingen geweest, waarbij ook de contactambtenaar van de gemeente Best, Carola 
Fasol en later Gaby Jansen, 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 2020 betrof dit onder andere: wethouder Van der Rijt, wethouder Van der Heijden, 
Ria van der Hamsvoord-Huijbers, Gaby Jansen, Carola Fasol, Lisa Boons, Saskia Jansen, Piet Schrijver, 
Hans Scgocke Pascal van Bree, Martijn Groenestein, Natalie Elmas, Annemieke Kalsbeek en Jeanne 
Seegers.   
 
Zoveel als nodig stemden voorzitter en kartrekkers (Frank Montulet, Marlies Kluiters en Ben de Klerk 
(later plaatsvervanger Geert-Jan van Hal) actiepunten en onderlinge dwarsverbanden af. Dit korte 
kartrekkersoverleg vond in 2020 22 keer plaats, zowel aansluitend aan de plenaire vergadering, als 
na de themagroepen 
 

4 Professionalisering adviesraad 
Vanwege de coronacrisis heeft de adviesraad in 2020 besloten geen professionaliseringsactiviteiten 
te ondernemen. In 2021 zal dit weer opgepakt worden. 

 

5 Uitgebrachte adviezen 
In 2020 zijn 10 adviezen uitgebracht: 9 gevraagd en 1 ongevraagd.  
 
Gevraagd advies 
1 Koers WSD 
2 1 Fysieke toegang Bestwijzer – gemeentehuis 
3 Lokale inclusie agenda 
4 Beleidsregels bijzondere bijstand zelfstandigen 
5 Inkoopbegeleiding WMO 
6 Toekenning subsidie 
7 Jeugdhulp – gebruikelijke zorg 
8 Beleidsregels bijzondere bijstand 
9 Inkooptraject re-integratievoorzieningen 
10 Aanbesteding collectief vervoer 
 
Ongevraagd advies 
11 Wonen 
 
Van de 10 gevraagde adviezen hebben er 2 geresulteerd in een consultatief advies. Dit is: 
Aanbesteding collectief vervoer en Inkooptraject re-integratievoorzieningen.  
 
De totale Adviesraad heeft ongevraagd advies uitgebracht over het thema ‘wonen’, na een gedegen, 
gezamenlijke voorbereiding. Dit advies is tijdens een digitale collegevergadering nader toegelicht. 
Voor halverwege 2021 is de adviesraad uitgenodigd wederom over dit onderwerp met het college te 
spreken. 
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6 Communicatie 
Uitgevoerde communicatie-zaken In 2020 

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

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

• De voorzitter heeft bij de vergadering van de gemeenteraad op 14 september 2020 gebruik 
gemaakt van het inspreekrecht. Onderwerp: 1 fysieke toegang Bestwijzer en gemeentehuis.  

• Onderhoud website www.asdb.nl. 

• Maandelijkse publicatie in Groeiend Best. 

• Radio-interview bij Omroep Best. 

• Interview sollicitatiecommissie voor Groeiend Best. 

• Verfijning sjabloon adviesaanvraag in samenwerking met contactambtenaar. 
Niet uitgevoerde communicatie 

• Rondetafelgesprek met maatschappelijke organisaties heeft vanwege corona geen vervolg 
gekregen., maar zal, als corona het toelaat, in 2021 weer georganiseerd worden. 

 

7 Financiën 
De financiën werden in 2020 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 2020 ruim binnen 
het beschikbare budget gebleven, daar scholingen niet hebben plaatsgevonden.  
 

8 Vooruitblik 2021 

• In 2020 is een start gemaakt met het speerpunt burgerparticipatie; een ongevraagd advies zal in 
2021 verder uitgewerkt worden. Er zal een scholing gevolgd worden over 
achterbanraadpleging/burgerparticipatie. Indien haalbaar, zal gestart worden met de praktische 
uitrol hiervan. 

• De voorzitter zal deelnemen aan bijeenkomsten voor voorzitters Adviesraden. 

• De jaarlijkse evaluatie van de adviesraad zal in december plaatsvinden.  

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

• Per themagroep is er een kartrekker. 

• De kartrekkers stemmen onderlinge dwarsverbanden af. 

• Het gebruik van social media zal opgezet worden en de website zal vernieuwd worden. 

• Daar er per 1 januari 2021 vier leden besloten hebben te vertrekken na hun eerste termijn, zal er 
veel aandacht zijn voor het inwerken van de nieuwe leden. Ook deze zullen hier een scholing 
voor volgen.  

• De rondetafelbijeenkomst zal, indien mogelijk, weer opgepakt worden.  

• Naast het jaarthema, krijgen de volgende thema’s extra aandacht: schuldenproblematiek, re-
integratie kansen, beschermd wonen, gezondheidseffecten van corona. 

• Wonen blijft een aandachtspunt. Op verzoek van het College, zal halverwege 2021 een 
vervolggesprek plaatsvinden over dit onderwerp. 

  

http://www.asdb.nl/
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Dit jaarverslag is vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Best op: 
  
20 januari 2021, 
 
 
 
Freke van der Esch    
Voorzitter     
 
 
 
   
Frank Montulet    Geert-Jan van Hal   Sandra Kuiper 
Vice voorzitter    Kartrekker Participatie   Kartrekker Jeugd 
Kartrekker WMO   

 


