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De ASD kan inwoners dan wel partijen werkzaam in of voor het sociale domein uitnodigen 
voor een presentatie en/of overleg tijdens een (speciale) ASD-vergadering.
Het doel is doorgaans om meer informatie en inzicht te verkrijgen in de ervaringen, werkwijze, 
wensen, ideeën of standpunten van de genodigden ten aanzien van een specifiek onderwerp 
binnen het sociaal domein.   

Voor het reguleren van deze bezoeken is het zinvol een procedure te hanteren om te bepalen 
wie zal worden uitgenodigd en voor welke ASD-vergadering.

De volgende procedure geldt bij een voornemen tot het uitnodigen van inwoners dan wel 
partijen werkzaam in of voor het sociale domein.

1. Voorstel uitnodiging  

Een voorstel om één of meerdere personen uit te nodigen wordt gemeld aan het DB-ASD.
Daarbij wordt aangegeven: 
 welke partij en/of perso(o)n(en) het betreft
 In welke hoedanigheid deze personen kunnen worden uitgenodigd
 Het onderwerp dat aan de orde zal worden gesteld
 De reden waarom deze personen uitgenodigd kunnen worden
 De periode waarvoor uitnodigen het meest zinvol is

2. Beoordelen melding door DB-ASD 

Het DB-ASD beoordeelt de melding mede in relatie tot de planning van de te behandelen 
onderwerpen in de relevante periode. Het DB-ASD bekijkt eventueel ook alternatieven.

3. Voorstel door DB-ASD   

Op basis van de beoordeling van de melding doet het DB-ASD een beargumenteerd 
voorstel aan de ASD om al dan niet over te gaan tot uitnodigen van een partij en/of 
perso(o)n(en). Bij een voorstel tot uitnodigen wordt tevens een voorstel voor een moment 
(reguliere of specifieke vergadering) en overige relevante aangelegenheden gedaan.  

4. Besluit tot uitnodigen door ASD  

Op basis van het voorstel van het DB-ASD neemt de ASD een besluit over het uitnodigen 
van een partij en/of perso(o)n(en). 
Daarbij wordt bepaald wie de uitnodiging verzorgt en afspraken maakt met de uit te nodigen
partij en/of perso(o)n(en) over de wijze van behandelen tijdens de ASD-vergadering.
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