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Het Dagelijks Bestuur heeft de plannen en de begroting voor 2020 in concept-documenten vastgelegd.
 
Bij het bepalen van hetgeen in het Jaarplan 2020 aandacht zou moeten krijgen, werd geconstateerd 
dat een groot deel daarvan ook van toepassing zou zijn voor de jaarplannen daarna.

De betreffende onderwerpen zijn daarom in een apart document geplaatst met de titel “Leidraad en 
werkwijze Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard”. 
Dit document blijft dus permanent van kracht totdat besloten wordt dit te wijzigen.

In dit document zijn onder andere ook de onderdelen beleidsterreinen, visie, missie en doelen 
overgenomen uit het concept Huishoudelijk Reglement. Eerder is besloten deze teksten uit het 
Huishoudelijk Reglement te halen en aangezien deze toch ergens een plaats moeten krijgen, zijn deze 
nu  geplaatst in het document met de leidraad en werkwijze.
De visie en missie zijn vooralsnog onverkort overgenomen uit het concept Huishoudelijk Reglement.
Indien een andere visie en missie wordt vastgesteld door de ASD, zal deze uiteraard worden 
overgenomen in het document. 

Na het document met de leidraad en werkwijze is het Jaarplan 2020 opgesteld.
Daarin wordt verwezen naar het document met de leidraad en werkwijze.
Naast begeleidende tekst is daarin een tabel opgenomen met de voorzienbare te behandelen 
onderwerpen door de ASD en getracht daar een periode van behandeling aan te koppelen.
De onderwerpen zijn in categorieën ingedeeld (specifieke speerpunten ASD, permanente aandacht en 
monitoring, verwachte ontwikkelingen, organisatie en functioneren ASD (intern))

Vervolgens is de Begroting 2020 opgesteld.
Deze is gebaseerd op de huidige gebruikelijke uitgaven, aangevuld met de verwachte specifieke 
uitgaven voor de activiteiten in 2020. 
Daaraan zijn een begeleidende tekst en een toelichting toegevoegd. 
 


