
 

• 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 asap 

Thema Participatie 

College-/raadsvoorstel Besluit de Beleidsregels terugvordering en verhaalbeleid sociale zaken 2015 

aan te passen door het schrappen van artikel 12 lid 2. 

Corsa nr voorstel  ---e.. 

Bijlage(n) 
 

Beleidsmedewerker Hans Schocke 

Vakafdeling Afdeling Regie en Ontwikkeling 

Kopiehouder ASD Geert-Jan van Hal 

Kenmerk ASD ASDB21.076 

 

 

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 terugvordering en 
verhaalbeleid sociale zaken 2015. 
 

Toestandkoming advies 

Voor het opstellen van het advies hebben wij contact gehad met de beleidsmedewerker en de argumentatie 

achter de beleidsaanpassing en het landelijk beleid inzake dit onderwerp doorgenomen. Omdat de doelgroep 

die door deze beleidsaanpassing zou kunnen worden geraakt op dit moment (nog) onbekend is, is er geen 

contact geweest met mogelijke representanten uit die doelgroep. 

 

Advies/conclusie 

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college om wel in te stemmen met het voorstel. 
Door het schrappen van lid 2 van lokaal beleidsartikel 12, wordt hoofdstuk 6.5 van de Participatiewet weer leidend. 
 

Argumenten 

Er is geen argument gevonden om af te wijken van het landelijk beleid. Evenmin is niet getraceerd waarom lid 2 van 
artikel 12 indertijd is toegevoegd. De betrokken ambtenaar die indertijd de toevoeging van lid 2 heeft geëntameerd, is 
niet meer werkzaam in Best. 
De huidige beleidsmedewerker inzake deze kwestie is van mening dat er geen goed argument was/is om af te wijken 
van het landelijk beleid. Een reden zou kunnen zijn (ten tijde van de toevoeging van lid 2 van dit artikel) dat men 
verwachtte dat er een grote toestroom zou kunnen zijn van jongeren tot 21 jaar in Best die de dupe zouden worden 
van strikte handhaving van het landelijk beleid en dat met die verwachting om pragmatische redenen is gekozen voor 
de toevoeging van lid 2 in artikel 12. Dat is echter juist niet te verwachten volgens de beleidsmedewerker (“aantallen 
zijn te tellen op enkele vingers op één hand”).  
 

Risico’s 

Inschatting van het aantal jongeren tussen 18 en 21 jaar dat geraakt kan worden door deze beleidsaanpassing. 
De Adviesraad wil benadrukken dat, hoe groot het aantal mogelijke geraakte jongeren ook mag zijn of worden, het in 
alle gevallen maatwerk zal moeten blijven om die geraakte jongeren te ondersteunen. Immers, omstandigheden 
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(relatie met ouders/verzorgers, mogelijke andere inkomstenbronnen of juist het ontbreken daarvan, individuele 
gezondheid, etc.) zullen per persoon verschillen. Daarbij dient in de geest van de wet en niet per definitie in de letter 
van de wet te worden gehandeld. De adviesraad wijst op de mogelijke (ook al is dat niet de verwachting) grotere 
toestroom van geraakte jongeren. Als daar inderdaad alsnog sprake van is, moet er voldoende capaciteit zijn om dat 
maatwerk te verrichten. 
 
 

Aandachtspunten 

Zie bij risico’s. 
 
 
Graag ontvangen wij een reactie op dit advies met daarbij informatie over het door u genomen besluit. 
 
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Best, 
 
Datum, 16 april 2021 
 
 
 
Freke van der Esch 
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein 
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