
 

• De beleidsmedewerker stuurt de adviesaanvraag naar de ASD: info@asdb.nl  

• De ASD stuurt het advies digitaal naar de gemeente: info@gembest.nl en cc naar info@asdb.nl 

• De ASD ontvangt een bevestiging van het ingediende advies van info@gembest.nl  

• De beleidsmedewerker informeert de ASD met onderbouwing op welke wijze het advies van de ASD in het 
college-/raadsvoorstel is meegenomen.  

• De beleidsmedewerker voegt het advies van de ASD toe het raads-/ collegevoorstel. 
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Deadline advies ASD - 

Thema Participatie 

College-/raadsvoorstel Flexibel inkoopbeleid re-integratievoorzieningen 

Corsa nr voorstel  - 

Bijlage(n) - 

Beleidsmedewerker Pascal van Bree 

Vakafdeling Afdeling Regie en Ontwikkeling 

Kopiehouder ASD Geert-Jan van Hal 

Kenmerk ASD ASDB.20u.007 

 

 

Consultatief advies  
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best 

 
De Adviesraad Sociaal Domein Best brengt hierbij consultatief advies uit over bestek flexibel inkoopbeleid re-
integratievoorzieningen. 
 
Advies/conclusie 
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college om nog niet in te stemmen met het voorstel.  
Indien gewenst volgt er een formeel advies van de adviesraad aan het college.  
 
Argumenten 
Het betreft hier een gevraagd informeel advies wat onder embargo is. Zodra het gevraagd formeel advies naar het 
college van B&W en de gemeenteraad gaat zal de themagroep participatie en minimabeleid hier nader naar kijken en 
een definitief advies uitbrengen, zoals is besproken met de behandeld ambtenaar Pascal van Bree.  
 
Risico’s 
Te weinig focus op C-, D- en E-groep 
De adviesraad vraagt zich af hoe een en ander in zijn werk gaat inzake het huidige beschikbare budget: komt iedere 
klant wel aan de beurt en voor de re-integratievoorzieningen in aanmerking? Hoe wordt dit gemonitord en hoe 
worden er anders keuzes gemaakt en komen de groepen C, D en E hier in de praktijk ook voor in aanmerking.  
 
Aandachtspunten 

− Blijven kijken naar waar maatwerkvoorzieningen mogelijk zijn voor alle doelgroepen; 

− Maatwerkvoorzieningen inbouwen, uitdragen en uitvoeren; 

− Blijven communiceren met de doelgroep, zeker inzake veranderingen; 

− Neem de doelgroep mee in je transitie en transformatie.  
 
Tot slot ziet de eerste opzet er op het oog goed uitgewerkt uit.  
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Best, 
 
Datum, 10 augustus 2020 
 
 
Themagroep Participatie Adviesraad Sociaal Domein 
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