
 

• 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 bijzondere bijstand 2020 vaststellen 

Corsa nr voorstel  BL20-05162 

Bijlage(n) BL20-05162 – versie ?  

Beleidsmedewerker Hans Schocke 

Vakafdeling Afdeling Regie en Ontwikkeling 

Kopiehouder ASD Geert-Jan van Hal 

Kenmerk ASD ASDB.20u.010 

 

 

Advies  
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best 

 
De Adviesraad Sociaal Domein Best brengt hierbij gevraagd advies uit over de Beleidsregels bijzondere bijstand 2020. 
 
Advies/conclusie 
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college om wel in te stemmen met het voorstel. 
 
Argumenten 
De adviesraad adviseert het college In te stemmen met de Beleidsregels bijzondere bijstand 2020, waarin enkele 
wijzigingen zijn opgenomen over de indiening van de aanvraag als inrichtingskosten alsmede de 
gehandicaptenparkeerkaart. 
 
Het is positief te benoemen dat een aanvraag voor bijzondere bijstand tot 30 dagen na ontvangst van de factuur nog 
kan worden ingediend mits er gaan sprake is van schending van de inlichtingendienst.  
 
 
Risico’s 
Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats  
De gemeente gaat uit van de norm dat belanghebbenden en dus ook de bijstandsgerechtigden na de eerste aanvraag 
zelf de kosten kunnen reserveren en dus bijdragen vervolgaanvragen.  
 
Het risico bestaat dat een persoon uit de bijstand de kosten zonder medische verlenging ad € 50,- en met medische 
verlenging ad € 125,- niet kan dragen. Houd hier rekening mee. Zeker als er sprake is van schuldenproblematiek.   
 
 
Aandachtspunten 
Gehandicaptenparkeerplaats 
Als Adviesraad Sociaal Domein vragen wij blijvend aandacht te houden voor de mensen die in de risicogroepen vallen.  
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Best, 
 
Datum, 7 september 2020 
 
 
Freke van der Esch 
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein 
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