
ASD  concept verslag van de vergadering van 8-1-2020    
 Afw met k: Koos 

1. Opening.  

Om 19.30 uur precies opent Pals de vergadering, heet iedereen van harte welkom en 

in het bijzonder het nieuwe lid: Corine Vogelaar. Daarna volgt het bekende 

kennismakingsrondje waar we als ASD inmiddels ( sinds 2017!) zeer bekwaam in zijn 

geworden. 

Het verslag wordt goedgekeurd en de voorzitter bedankt de secretaris voor het 

wederom uitstekend verslag. 

 

2. Gemeente. In aanwezigheid van onze betrokken en bekwame ambtenaar worden de 

volgende twee onderdelen besproken: 

a. Regeling, Stichting en Samenwerkingsconvenant. Omdat zowel de gemeente 

als de ASD er alle belang bij hebben dat de ASD een stichtingsvorm krijgt ( 

geen centen-gedoe meer!) en omdat de oorspronkelijke regeling geen 

samenwerkingsparagrafen kende- dat hebben we inmiddels genoegzaam 

ervaren – worden enkele samenwerkingsonderdelen  opgenomen in het 

nieuwe Convenant.  Bij 1 onderdeel worden opmerkingen geplaatst: de ASD 

maakt zelf uit waaraan en hoe de subsidie wordt uitgegeven. Dit wordt  als 

knellend ervaren en zal gedoe opleveren. 

Matthijs, namens de gemeente – hij kent er immers de weg – en Gerrit, 

namens de ASD – hij is immers de geestelijke vader van dit en van alles – 

zullen de puntjes nog even op de i zetten. Vervolgens zal Koos contact 

opnemen met de notaris, die het boekjaar 2019 ook wil afsluiten en Matthijs 

zal op het gemeentehuis het eea in werking zetten; hij kent er inmiddels de 

weg. 

b. Ombuigingen. Matthijs meldt dat er van bezuinigingen geen sprake is, want 

anders was de ASD immers wel om een advies gevraagd. Nee, nu er een 

nieuwe wethouder is aangetreden, zijn ook ombuigingen niet meer aan de 

orde.  

 

3. ASD-zaken 

a. Website: Oebele meldt: met de rekeningen komt het vast goed en de website zal 

wederom met de nodige voortvarendheid ter hand worden genomen. 

b. Taakverdeling: is akkoord; er worden geen data opgenomen voor verslaglegging; 

dit wordt als negatieve druk ervaren. 

c. Koepel-trainingen: er blijkt zoveel belangstelling dat het db zal moeten kiezen. 

Info volgt later. 

d. Nieuwe leden: 1 mogelijk lid ( door Koos benaderd) heeft nog niet definitief 

gereageerd; aarzelt nog; dit lijkt wel een positieve competentie voor een mogelijk 

asd-lidmaatschap. 

 

 



4. Adviezen 

1. Wiet.  Anneke en Henny zullen samen een concept opstellen nadat ze samen alle 

gemeenten in Drenthe hebben bezocht. 

2. OCO: laat maar zitten. 

3. DSK: zie punt 2: wordt zo spoedig mogelijk opgestuurd. 

4. Nieuwe thema’s/adviezen: naar de volgende doorgeschoven, uiteraard. 

 

5. Rondvraag/Afsluiting. 

 

Koos wenst iedereen een heel voorspoedig 2020 en hoopt binnen de ASD op een 

plezierige samenwerking en ……….. 

Pals valt hem in de rede want  als  strakke en resultaatgerichte voorzitter wil hij 

ook deze vergadering om 22.00 uur sluiten. 

 

 

 


