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Advies
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best
De Adviesraad Sociaal Domein Best brengt hierbij gevraagd advies uit over Beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning en lijst met wijzigingen.
Advies/conclusie
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college om wel in te stemmen met het voorstel.
Argumenten
De aanpassingen in het document zijn een verheldering.
Het document is bedoeld voor intern en extern gebruik. Het geeft duidelijkheid t.a.v. voorzieningen zowel voor de
klantmanagers als de (toekomstige) cliënten.
Risico’s
Risico bestaat dat deze beleidsregels/leidraad onvoldoende helder zijn voor (toekomstige) cliënten door het ambtelijke
taalgebruik. Het is niet gericht op de Bestse burger.
De eigen verantwoordelijkheid van de (toekomstige) client kan versterkt worden door goede en adequate informatie
over wat de mogelijkheden zijn betreffende de WMO.
Aandachtspunten
Wel stellen wij voor de term beleidsregels niet te gebruiken.
Daarnaast stellen wij voor de tekst zodanig te herschrijven dat de (toekomstige) client vanuit zijn vraag/problematiek
helderheid krijgt in de mogelijkheden.
De term beleidsregels is o.i. een verwarrende term. Dit document bestaat uit richtlijnen m.b.t. de uitvoering van
beleid. Leidraad lijkt ons een passender term.
Het herschrijven van dit document naar de Bestse burger is in het vorige advies inzake nadere regels ook aangegeven
en inhoudelijk ook bevestigd. De ASDB adviseert daarom ook dit herschrijven (vanuit de problematiek van de client)
deze keer daadwerkelijk aan te pakken.
Graag ontvangen wij een reactie op dit advies met daarbij informatie over het door u genomen besluit.
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Best,
Freke van der Esch, voorzitter
Datum, 15 maart 2022








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. De
beleidsmedewerker legt uit op welke wijze het advies van de ASD in het collegevoorstel is meegenomen.
Als het een raadsvoorstel betreft, kan de ASD gebruik maken van het inspreekrecht.
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