
 

 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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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 voorstel “Beleidsregels giften 

Participatiewet Gemeente Best 2021. 

 

Totstandkoming advies 

Voor het opstellen van het advies hebben wij, mede gezien het korte tijdsbestek waarbinnen het advies tot stand 

diende te komen, geen intensief contact kunnen zoeken met mensen die zijn en/of zouden kunnen worden geraakt 

door deze beleidsregels. Wel is bij het beoordelen van deze beleidsregels geput uit eerdere ervaringen met 

betreffende bijstandsgerechtigden. Verder is kennisgenomen van de berichtgeving rondom ‘de 

boodschappenmevrouw’ en uiteraard de toelichting op de regels zoals door de betrokken ambtenaar opgesteld. 

 

Advies/conclusie 

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college om wel in te stemmen met het voorstel. 

 

Argumenten 

De gemeente Best volgt landelijke regelgeving, met een lokale aanpassing met betrekking tot de hoogte van het 

vrijstellingsbedrag van € 750,- Dit bedrag ligt iets boven het gemiddelde dat door andere gemeenten reeds is 

toegepast. Het is te overwegen om de argumentatie te volgen die een aantal grote gemeenten (waaronder 

Amsterdam) volgt; € 100,- per maand, ergo € 1.200,- per jaar.  

 

Risico’s 

Risico blijft, bij welk vrijstellingsbedrag dan ook, dat er schrijnende situaties kunnen ontstaan als het bedrag wordt 

overschreden. Maatwerk is dan ook geboden.  

Een tweede risico kan zijn dat de ene bijstandsgerechtigde net iets ‘handiger’ is in het omgaan met giften dan de 

ander. Zo kan eerlijkheid worden bestraft en het nalaten van communiceren van giften worden beloond.  

 

Aandachtspunten 

In navolging van hetgeen is genoemd onder Risico’s, wil de adviesraad benadrukken dat bij de toepassing van de regels 

maatwerk wordt verricht, onder het adagium; In de geest van de wet en niet naar de letter van de wet. 

 

Deadline adv
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Graag ontvangen wij een reactie op dit advies met daarbij informatie over het door u genomen besluit. 

 

 

Namens de Themagroep Participatie van de Adviesraad Sociaal Domein Best, 

 

Datum, 3 maart 2021 

 

 

 

Freke van der Esch 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein 
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