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Geachte leden van het college,
In de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek is in artikel 42 GR de “Opdrachtformulering en
uitvoeringsplan bestuursopdracht” opgenomen. Concreet komt het er op neer dat uw college, binnen
de door de raad vastgestelde beleidskaders, een opdracht aan de GR ISD formuleert. In het verleden
heeft een vergelijkbare opdrachtformulering onder andere geleid tot het gekantelde Minimabeleid dat
concreet is vertaald naar de recent door uw raad vastgestelde “Verordening Minimabeleid en
Activering” (PersoonsOndersteunendBuget en Inspanningspremie).
Op ons verzoek heeft ondergetekende een eerste aanzet gedaan. Deze aanzet kunt u als college
gebruiken bij het formuleren van de opdracht en kunt u dit delen met uw gemeenteraad en hen om
hun gevoelens te vragen.
Hoewel iedere gemeente autonoom is en de mogelijkheid heeft om deze opdracht naar eigen inzicht
uit te werken, is het ons advies om op basis van bijgevoegd voorstel voor de vijf
ISD-gemeenten tot één gezamenlijk college c.q. raadsopdracht te komen.
In bijgevoegd voorstel is een achttal voorwerpen de revue gepasseerd. Het voorstel is om niet voor
alle onderwerpen een opdracht te formuleren, maar dit te beperken tot maximaal vijf onderwerpen.
Reden is dat een aantal onderwerpen een bredere scope dan die van alleen de ISD heeft. Onze
voorkeur gaat uit naar de eerste vier genoemde onderwerpen, te weten: tegenprestatie naar
vermogen, bezuinigingen, (evaluatie) gekandeld Minimabeleid en handhaving in brede zin. In
bijgevoegde notities zijn deze onderwerpen nader toegelicht.
Wij adviseren u dit voorstel gelijktijdig met de begroting 2016 in uw raad te behandelen.
Wij ontvangen de reacties en de gevoelens van uw college c.q. raad graag voor de algemeen
bestuursvergadering van 29 juni 2015. Naar aanleiding van uw opdrachtformulering zal het algemeen
bestuur voor 15 oktober 2015 het uitvoeringsplan bestuursopdracht vaststellen. Wanneer het
uitvoeringsplan bestuursopdracht niet binnen de dan vastgestelde begroting 2016 uitgevoerd kan
worden, leidt dit tot een begrotingswijzigingsprocedure zoals bedoeld in artikel 45 GR ISD
Bollenstreek.

Als u naar aanleiding van deze brief en het voorstel nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met
ondergetekende, te bereiken op telefoonnummer (0252) 345 075 of per mail via
r.jong@isdbollenstreek.nl.
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
namens deze,

R.J. (Robert) ’t Jong
Secretaris

