
 

• 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 zienswijze toekomstige Koers WSD  

Deadline advies ASD 27-11-2019 

Thema Participatie 

College-/raadsvoorstel Notitie: ‘Gezamenlijk doorontwikkelen: Advies over de toekomstige Koers 

WSD’ 

Corsa nr voorstel  IN19-03931 (voorstel nog in ontwikkeling) 

Bijlage(n) Totaal 4 bijlagen: 

- aanbiedingsbrief WSD 

- oplegnotitie vastgesteld in AB-WSD 

- adviesrapport “Gezamenlijk doorontwikkelen” 

- ambtelijke zienswijze (als basis voor het collegevoorstel) 

Beleidsmedewerker Saskia Jansen 

Vakafdeling Afdeling Regie en Ontwikkeling 

Kopiehouder ASD Carola Fasol 

Kenmerk ASD ASDB.19u.029 

 

 

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

 
De Adviesraad Sociaal Domein Best brengt hierbij gevraagd advies uit over de toekomstige Koers WSD 
 
Advies/conclusie 
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college om wel in te stemmen met het voorstel. 
 
 
Argumenten 

Wij kunnen ons goed vinden in het genoemde basismodel en de plusdiensten van de Koers WSD, daar het 
beoogde maatwerk voor de doelgroep zo goed geborgd is en dit aansluit op de visie van de Gemeente Best. 
 
 
Risico’s 

Het ontwikkelen van de Plusdiensten goed bewaken dat het niet doorschiet in teveel diensten en het 
overzicht en de haalbaarheid gewaarborgd blijven. 
 
Het ontwikkelen van het expertisecentrum is een wens van de WSD en moet bij de WSD blijven. De 
gemeente is afnemer en moet betalen voor af te nemen diensten, maar mag niet aansprakelijk worden voor 
ontwikkelingskosten. 
 

Er moet in kaart gebracht worden wat de gevolgen zijn voor de gemeente als het break-even punt niet 
gehaald wordt; hoe wordt hier dan mee omgegaan en wat zijn de consequenties voor de gemeente? 
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Toelichting/onderbouwing van het risico 

Er zijn duidelijke afspraken nodig (tussen de deelnemende gemeentes en de WSD) als de break-even 
prognose niet wordt gehaald. Hierbij moet ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid maatschappelijk en 
financieel worden benadrukt. 
 
Aandachtspunten 

Benut in het gehele proces van bemiddeling en evaluatie de ervaring van de onafhankelijke 

cliëntondersteuners. Dit geldt ook voor de expertise van ouders/verzorgers van potentiële klanten die 

bekend zijn met VSO/PRO. 

 

De E-groep cliënten verdienen extra aandacht. Er moet gekeken worden waar er nog mogelijkheden zijn om 
deze mensen mee te laten participeren op een persoonlijke en gepaste wijze. 
 

Cliënten WSD en betreffende doelgroep in de gemeente regelmatig monitoren over uitvoerend beleid en 
uitwerking in de praktijk. Dit ook meenemen in de verslaglegging over de voortgang van het proces. 
 
De gemeente moet onafhankelijk blijven van de WSD en eigen beslissingen kunnen nemen zonder financiële 
verplichtingen.  
 
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Best, 
 
20 november 2019, Best 
 
 
 
Freke van der Esch 
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein 
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