
 

 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 19-04-2022 

Thema Participatie 

College-/raadsvoorstel Collegevoorstel beleidsregels eenmalige energietoeslag Best 2022 

Corsa nr voorstel  IN22-01412 

Bijlage(n) - 

Beleidsmedewerker Hans Schocke 

Vakafdeling Afdeling Regie en Ontwikkeling 

Kopiehouder ASD Meindert Leutscher 

Kenmerk ASD ASDB.22.058.05 

 

 

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 (en uitvoering) eenmalige 

energietoeslag Best 2022. 

 

Totstandkoming advies 

Voor het opstellen van het advies heeft er, vanwege de veel korte tijdspanne* waarbinnen moest worden 

geadviseerd, geen achterbanraadpleging plaatsgevonden. Wel is via digitale weg informatie gezocht van Rijksoverheid 

omtrent de beleidsregels en bij andere gemeenten ten aanzien van lokale uitvoering. 

 

Advies/conclusie 

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

 

Argumenten 

Het betreft een duidelijk omschreven landelijke maatregel, waarbij op lokaal niveau kan worden besloten eventueel 

aanpassingen te doen ten faveure van een grotere groep lagere inkomens dan die met 120 % van het wettelijk sociaal 

minimum. 

 

Risico’s 

Risico kan zijn dat niet alle rechthebbenden worden bereikt. 

 

Aandachtspunten 

1. Zie het onder Risico’s opgenomen aandachtspunt over het detecteren van rechthebbenden. 

2. Gezien de te verwachten forse toename van energiekosten, kan de eenmalige toelage een ‘druppel op de 

gloeiende plaat’ blijken te zijn.  

3. De grens van 120 % van het sociaal minimum is arbitrair. Er zijn gemeenten die een extra 

uitkeringsmogelijkheid creëren. Zo wordt in Venray een eenmalige toelage van € 400,00 voor inkomens tussen 

120 % en 130 % bewerkstelligd. 

4. Zoals bij vrijwel elke maatregel binnen het Sociaal Domein, is juiste communicatie van de maatregel naar de 

rechthebbenden essentieel voor het succes van de maatregel.  
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5. Er dient duidelijk te worden gecommuniceerd dat bij de gemeente geregistreerde rechthebbenden zelf geen 

initiatief hoeven te nemen, zij automatisch de toelage zullen ontvangen. Daarnaast dient te worden 

aangegeven hoe diegenen die menen recht te hebben op een toelage de aanvraag daartoe kunnen indienen.  

 

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

 

 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Best, 

 

Datum, 25 april 2022 

 

 

 

Freke van der Esch 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein 

 

 

 

*Te korte tijdspanne: adviesaanvraag is ontvangen op 19 april 2022, met als deadline 19 april 2022 voor het 

uitbrengen van het advies.  


