
 

• 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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Thema Participatie 

College-/raadsvoorstel Beleidsregels Tegenprestatie  

Corsa nr voorstel  IN19-02764   IN18-03800 

Bijlage(n) Conceptbeleidsregels Tegenprestatie  

Beleidsmedewerker Lisa Boons 

Vakafdeling Afdeling Regie en Ontwikkeling 

Kopiehouder ASD Ben de Klerk 

Kenmerk ASD ASDB.19u.016 

 

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

 

De Adviesraad Sociaal Domein Best brengt hierbij gevraagd advies uit over het concept “Beleidsregels 

Tegenprestatie naar Vermogen”, versie IN18-03800. 

 
Advies/conclusie 
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college om wel  in te stemmen met het voorstel. 
 
Argumenten 
De adviesraad vindt het belangrijk dat er meer aandacht en intensievere begeleiding komt voor het doen van een 
tegenprestatie door uitkeringsgerechtigden, om deze zo een mogelijkheid te geven om mee te participeren in onze 
gemeente binnen hun mogelijkheden. 
 
Risico’s 
Hoe deze regels toegepast gaan worden in de praktijk is ons nog onvoldoende duidelijk.  
We vragen hierbij extra aandacht voor het uitwerken van de uitvoering van deze beleidsregels. Met speciale aandacht 
voor het toepassen van maatwerk bij elke uitkeringsgerechtigde, de controle op het proces en de evaluatie hiervan.  
 
Aandachtspunten 

• Neem iedereen mee in het proces, ook uitkeringsgerechtigden uit groep E verdienen de aandacht en een kans 
om mee te participeren. 

• Het zou wenselijk zijn om de genoemde zoektijd van 2 maanden (in artikel 7) te verlengen naar 3 maanden, 
De tijdsduur van het proces van contact leggen en een gesprek voeren met een organisatie tijdens de 
zoektocht moet haalbaar zijn zonder te veel druk. 

• Er moet een goede samenwerking zijn tussen de gemeente, WBO en de organisaties waar de tegenprestatie 
wordt gedaan om maatwerk mogelijk te maken en te waarborgen.  

• De consequenties van het niet uitvoeren van de tegenprestatie of het niet nakomen van het afgesproken 
vrijwilligerswerk mag beter benoemd worden in de beleidsregels. Wat zijn deze consequenties en wanneer 

gaan deze gelden? 

• Graag zouden wij een toevoeging zien, hoe deze beleidsregels en aankomende veranderingen 

gecommuniceerd gaan worden naar de burgers van Best. 
 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Best, 
27 augustus 2019 
 
 
 
Freke van der Esch / Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Best 
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