Verslag van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Intergemeentelijke Sociale
Dienst Bollenstreek, gehouden op maandag 14 januari 2019 om 17.00 uur bij de ISD Bollenstreek in
Lisse.
Aanwezig:

De heer J.A. (Jan) van Rijn, gemeente Hillegom;
De heer F.Q.A. (Fred) van Trigt, gemeente Hillegom;
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;
De heer R. (Roberto) ter Hark, gemeente Noordwijk;
De heer A.L. (Arno) van Kempen, gemeente Teylingen, plv. voorzitter;
De heer R.J. (Robert) ’t Jong, directeur ISD, secretaris;
Mevrouw C.A.M. (Elian) Cozijn, notulist.

Afwezig:
De heer B.H.C. (Bas) Brekelmans, gemeente Teylingen (met kennisgeving)
_______________________________________________________________________________
1. Opening
De plv. voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen, inclusief de toehoorders op de
publieke tribune, van harte welkom. Vanwege de fusie van Noordwijk is mevrouw Fles geen voorzitter
en lid van het college van Noordwijk meer en daarom zit de heer Van Kempen als plv.voorzitter het
overleg voor.
2. Mededelingen en vaststelling van de agenda
De heer Brekelmans is met kennisgeving afwezig en de heer Van Trigt komt iets later.
De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Kennismaking leden algemeen bestuur Noordwijk
De gemeente Noordwijk heeft de wethouders Dennis Salman en Roberto ter Hark benoemd tot leden
van het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek. De heren Salman en Ter Hark hebben zichzelf
kort voorgesteld. De heer Salman was al wethouder in Noordwijk en lid van het algemeen bestuur van
de ISD Bollenstreek en heeft nu het volledig sociaal domein in zijn portefeuille. De heer Ter Hark is
sinds 2 januari 2019 wethouder van Noordwijk met onder andere Financiën en Economie in zijn
portefeuille. De heer Ter Hark heeft 30 jaar in Noordwijk gewoond en is daarvan 12,5 jaar raadslid
geweest en vanuit zijn functie als voorzitter van de raadscommissie bij de ISD Bollenstreek betrokken
geweest. Ook de bestaande leden van het algemeen bestuur hebben zich kort voorgesteld.
4. Benoeming lid dagelijks bestuur Noordwijk, voorzitter en
plv. voorzitter dagelijks bestuur
Het algemeen bestuur benoemt formeel de leden voor het dagelijks bestuur. Namens Noordwijk is de
heer Salman de beoogde kandidaat. Het algemeen bestuur gaat akkoord met de benoeming van de
heer Salman als lid van het dagelijks bestuur.
Voor de functie van voorzitter is de heer Salman beschikbaar. Verder zijn er geen kandidaten die zich
beschikbaar stellen voor deze functie . Het algemeen bestuur gaat akkoord met de benoeming van de
heer Salman als voorzitter van de ISD Bollenstreek en feliciteert de heer Salman met zijn benoeming.
De heer Van Kempen is plv. voorzitter en blijft beschikbaar voor deze functie. Verder zijn er geen
kandidaten die zich voor deze functie beschikbaar stellen. Het algemeen bestuur gaat akkoord dat de
heer Van Kempen plv. voorzitter blijft. Normaal gesproken neemt de nieuwe voorzitter het
voorzitterschap van het overleg over, maar in overleg met de heer Salman is afgesproken dat de
plv. voorzitter de vergadering blijft voorzitten.
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5. Korte uitleg Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek
Omdat de heer Ter Hark het enige nieuwe lid is van het algemeen bestuur is afgesproken dat
secretaris een aparte afspraak maakt met de heer Ter Hark. Ook de heer Salman sluit graag aan bij
dat gesprek.
Deze vergadering van het algemeen bestuur is een extra vergadering. Normaal gesproken vergadert
het algemeen bestuur twee keer per jaar: in juni om de jaarrekening/begroting vast te stellen en in
oktober de halfjaarcijfers vast te stellen.
6. Verslag van het algemeen bestuur van 29 oktober 2018
tekstueel:
Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.
naar aanleiding van:
Geen opmerkingen.
7. Lijst van toezeggingen
De heer Ter Hark pakt als wethouder Financiën de openstaande toezegging voor het 1e kwartaal 2019
op. Hij maakt voordat de jaarrekening/begroting naar de gemeenteraden gaat een afspraak met de
portefeuillehouders Finanaciën en secretaris.
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag en sluiting
Geen gebruik van gemaakt. Voorzitter sluit om 17.12 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van 24 juni 2019.
R.J. ‘t Jong
secretaris

D.T.C. Salman
voorzitter
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