
 

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

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

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

• De beleidsmedewerker voegt het advies van de ASD toe aan het college- of raadsvoorstel. 

• Nadat het college een besluit heeft genomen, informeert de beleidsmedewerker de ASD hierover met het 
daarvoor opgestelde format. De beleidsmedewerker legt uit op welke wijze het advies van de ASD in het 
collegevoorstel is meegenomen. Let op als niet binnen 6 weken een besluit wordt genomen, geeft de 
beleidsmedewerker dit door aan de ASD. De beleidsmedewerker houdt de ASD op de hoogte van de voortgang.  

• Als het een raadsvoorstel betreft, kan de ASD gebruik maken van het inspreekrecht. 
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Deadline advies ASD 12-03-2021 

Thema Participatie 

College-/raadsvoorstel Collegevoorstel inzake beleidsregels bijzondere bijstand leningen 

 

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 collegevoorstel inzake beleidsregels 
bijzondere bijstand leningen inrichtingskosten voor nieuwkomers gemeente Best.  
 

Totstandkoming advies 

Voor het opstellen van dit advies hebben wij kennisgenomen van de beschikbaar gestelde documenten door de 

gemeente Best, zie bijlage 1 t/m 4. Vanwege de korte tijdsspanne was het niet mogelijk om contact te zoeken met 

inwoners en organisaties en is dit advies te beschouwen als consultatief.  

 

Advies/conclusie 

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college om wel in te stemmen met het voorstel, met inachtneming van de 
hieronder vermelde argumentatie, risico’s en aandachtspunten. 
 

Argumenten 

De gemeente Best loopt nu, gezien de cijfers en onderbouwing, uit de pas met de regeling bijzondere bijstand leningen 
inrichtingskosten voor nieuwkomers. Om te voorkomen dat inwoners zich niet gelijk behandeld voelen, zowel positief 
als negatief, doet de gemeente Best er goed aan om de bedragen bij te stellen zodat deze beter overeenkomen met 
de regiogemeenten.  
 

Risico’s 

1. Bijdrage per kind. 
De bijdrage van € 500,- voor een extra persoon/kind lijkt aan de lage kant. Hierbij rekening houdend met de huidige 
coronamaatregelen waardoor men meer kosten moet maken bij de inrichting van de kamer. Denk bijvoorbeeld aan 
een laptop voor school, ook al wordt dit tijdelijk gedekt door stichting Leergeld en/of een werkplek. De € 500,- komt 
overeen met de omliggende gemeenten maar de vraag blijft of dit voldoende is.  
2. 36 Maanden afschrijvingsperiode is vrij kort 
Ondanks dat de regelgeving hiervoor landelijk is geregeld is de regeling zeer kort. De kans bestaat dat men, kijkend 
naar de huidige kosten van levensonderhoud en de hoogte van de bijstand, niet tijdig kan aflossen.  
 

inrichtingskosten voor nieuwkomers gemeente Best.  
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Aandachtspunten 

1. Duurzaamheid als element bij het aanschaffen van witgoed 
Meer in detail, maar niet onbelangrijk; in de regeling kan een opmerking worden vermeld dat de aanschaf van 
goederen (denk aan goede kwaliteit witgoed) een duurzaam karakter dient te hebben. Dit komt zowel de 
energierekening te goede als ook het klimaat.  
 
Graag ontvangen wij een reactie op dit advies met daarbij informatie over het door u genomen besluit. 
 
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Best, 
 
Datum, 17 februari 2021 
 
 
 
Freke van der Esch 
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein 
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