CONCEPT

Verslag van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Intergemeentelijke Sociale
Dienst Bollenstreek, gehouden op maandag 16 december 2019 om 16.30 uur bij de ISD Bollenstreek
in Lisse.
Aanwezig:

De heer F.Q.A. (Fred) van Trigt, gemeente Hillegom en plv. voorzitter;
Mevrouw J.A.C. (Jolanda) Langeveld, gemeente Lisse;
Mevrouw J.M.P. (Jeanet) van der Laan, gemeente Lisse;
De heer D.T.C. (Dennis) Salman, gemeente Noordwijk en voorzitter;
De heer R. (Roberto) ter Hark, gemeente Noordwijk;
De heer A.L. (Arno) van Kempen, gemeente Teylingen;
Mevrouw M. (Marlies) Volten, gemeente Teylingen;
De heer R.J. (Robert) ’t Jong, directeur ISD, secretaris;
Mevrouw C.A.M. (Elian) Cozijn, notulist.

Afwezig:

De heer J.A. (Jan) van Rijn, gemeente Hillegom.

_______________________________________________________________________________
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. En speciaal welkom
voor mevouw Volten die sinds kort als wethouder van Teylingen lid is van het algemeen bestuur. Bij
de start van de ISD was mevrouw Volten als raadslid lid van het algemeen bestuur van de ISD.
2. Mededelingen en vaststelling van de agenda
De heer Van Rijn is afwezig.
De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Verslag van het algemeen bestuur van 24 juni 2019
tekstueel:
Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.
naar aanleiding van:
In het verslag staat bij de jaarcijfers 2018 een terug te vorderen bedrag van circa € 450.000. De vraag
is hoeveel is hiervan concreet teruggekomen. De stand van zaken neemt de ISD op in het verslag.
Het bedrag is lager, omdat er zorgaanbieders zijn die een goede verklaring hadden. (noot notulist: over
2017 is € 109.000,- binnengekomen en over 2018 € 314.000,-. Het uiteindelijk ontvangen bedrag neemt de ISD op in de
jaarrekening 2019).

4. Halfjaarcijfers 2019 en begrotingswijziging 2019-I
Vanuit de raden zijn geen zienswijzen ingediend. Het algemeen bestuur heeft de halfjaarcijfers 2019
en de begrotingswijziging 2019-I vastgesteld. Secretaris meldt dat de ISD, mede op basis van de
jaarcijfers 2019, in 2020 en na de concrete jaarcijfers 2019, met een begrotingswijziging voor 2020
komt.
5. Lidmaatschap werkgeversvereniging VNG en wijziging GR ISD Bollenstreek
Het algemeen bestuur gaat akkoord met het voorstel.
De vraag is gesteld waarom de ingangsdatum 1 mei 2020 is en niet met terugwerkende kracht tot
1 januari 2020, omdat de ISD van 1 januari 2020 tot 1 mei 2020 nog niet kan aansluiten bij de
werkgeversvereniging van de VNG. Formeel kan de GR ISD Bollenstreek 2020 pas ingaan, nadat
gemeenten de nieuwe GR ISD Bollenstreek 2020 vastgesteld en gepubliceerd hebben. Het later
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aansluiten bij de werkgeversvereniging levert naar verwachting geen (juridische) problemen op. De
VNG heeft aangegeven coulant om te gaan met niet aangesloten leden, als zij maar de intentie
hebben uitgesproken wel aan te sluiten. Die intentie heeft het algemeen bestuur nu gedaan door
akkoord te gaan met dit voorstel. Het is geen probleem om per 1 mei 2020 formeel aan te sluiten. (noot
notulist: bij navraag blijkt deze informatie te kloppen).

6. Vergaderrooster 2020
Buiten een opmerking van een bestuurslid dat het dagelijks bestuur vaak vergadert ten opzichte van
andere overlegorganen, heeft het algemeen bestuur het vergaderrooster 2020 vastgesteld.
Het dagelijks bestuur vergadert iedere vier weken en standaard is sprake van een volle agenda.
Voor het algemeen bestuur staan vier data gepland, maar in de praktijk vergadert het algemeen
bestuur twee/drie keer per jaar.
Het vergaderrooster 2020 is vooraf met de bestuurssecretariaten afgestemd.
7. Lijst van toezeggingen
Er staan geen toezeggingen open.
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag en sluiting
Aansluitend heeft een kort besloten overleg plaatsgevonden.
Voorzitter sluit rond 16.50 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van 29 juni 2020.
R.J. ‘t Jong
secretaris

D.T.C. Salman
voorzitter
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