
 

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

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

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

• De beleidsmedewerker informeert de ASD met onderbouwing op welke wijze het advies van de ASD in het 
college-/raadsvoorstel is meegenomen.  

• De beleidsmedewerker voegt het advies van de ASD toe het raads-/ collegevoorstel. 
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Collegevoorstel aanpassing verordening en beleidsregels leerlingenvervoer  

Deadline advies ASD 7 november 2019 

Thema Jeugd 

College-/raadsvoorstel Collegevoorstel aanpassing verordening en beleidsregels leerlingenvervoer 

Corsa nr voorstel  onbekend 

Versie: onbekend 

Beleidsmedewerker Pascal van Bree 

Vakafdeling Afdeling Regie en Ontwikkeling 

Kopiehouder ASD Carola Fasol 

Kenmerk ASD ASDB.19u.028 

 
N.b. Meerdere malen heeft ASD verzocht om helderheid te verkrijgen omtrent corsanummer voorstel en versienummer; 
dit is echter uitgebleven. Het verzenden van het advies heeft daardoor vertraging opgelopen.   
 
 

Advies  
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best 

 
De Adviesraad Sociaal Domein Best brengt hierbij gevraagd advies uit over de wijziging beleid leerlingenvervoer. 
 
Advies/conclusie 
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college om wel in te stemmen met het voorstel. 
 
Argumenten 
De Adviesraad Sociaal Domein is in grote lijnen akkoord met deze aanpassing omdat het verhelderend is. 
 
Risico’s 
Als risico willen wij benoemen bij artikel 27 dat het kind mogelijk tussen wal schip kan vallen, wanneer de 
verblijfsgemeente het kind niet als vaste inwoner erkent. 
 
Aandachtspunten 
1. Denk aan de laaggeletterden en degene die de Nederlandse taal en cultuur niet voldoende kennen. 
2. Stel je als gemeente coöperatief op bij deze mensen en gebruik taalniveau B1. 
3. Wees alert op de communicatie met de ouders en vervoerders over deze veranderingen.  
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Best 
Freke van der Esch, voorzitter 
 
 
 
Datum, 8 november 2019 
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