Verslag van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Intergemeentelijke Sociale
Dienst Bollenstreek, gehouden op maandag 29 oktober 2018 om 16.30 uur bij de ISD Bollenstreek in
Lisse.
Aanwezig:

De heer J.A. (Jan) van Rijn, gemeente Hillegom;
Mevrouw J.A.C. (Jolanda) Langeveld, gemeente Lisse;
Mevrouw M.J.C. (Marie José) Fles, gemeente Noordwijk, voorzitter;
De heer D.T.C. (Dennis) Salman, gemeente Noordwijk;
De heer A. (Bert) Gotink, gemeente Noordwijkerhout;
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 F.Q.A. (Fred) van Trigt, gemeente Hillegom; (met kennisgeving)
Mevrouw J.M.P. (Jeanet) van der Laan, gemeente Lisse; (met kennisgeving)
De heer M.G. (Martijn) Bilars, gemeente Noordwijkerhout; (met kennisgeving)
De heer B.H.C. (Bas) Brekelmans, gemeente Teylingen (met kennisgeving)

_______________________________________________________________________________
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Bij de opening is het nieuwe logo van de ISD Bollenstreek vanaf 1 janauri 2019 gepresenteerd.
2. Mededelingen en vaststelling van de agenda
Mevrouw Van der Laan en de heren Van Trigt, Bilars en Brekelmans zijn met kennisgeving afwezig.
De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Verslag van het algemeen bestuur van 18 december 2017
tekstueel:
Het verslag is met een toevoeging vastgesteld.
Agendapunt 5 (onderaan) is toegevoegd: ‘Zij mogen wel mee discussiëren, maar hebben geen stem
bij de besluitvorming.’
naar aanleiding van:
Geen opmerkingen.
4. Halfjaarcijfers 2018
Secretaris meldt dat de halfjaarcijfers 2018 een momentopname is. In de tussenliggende periode is
het aantal personen met een bijstandsuitkering gedaald en zijn de definitieve BUIG-budgetten 2018 en
de voorlopige BUIG-budgetten 2019 bekend geworden. In plaats van een verwacht tekort bij de
Participatiewet is nu de verwachting dat de ISD-gemeenten geld overhouden. Op basis hiervan is het
aanvragen van een Vangnetregeling over 2018 niet nodig en anders hebben gemeenten het
1e kwartaal 2019 nog de tijd om daarover een besluit te nemen.
De verwachte loondispensatie vanaf 2019 gaat niet door.
Het algemeen bestuur heeft geen opmerkingen op de halfjaarcijfers 2018.
5. GR ISD Bollenstreek 2019
De GR ISD Bollenstreek moet op basis van een aantal redenen, waarbij de fusie van
Noordwijk/Noordwijkerhout de belangrijkste reden is aangepast worden.
De colleges stellen de GR ISD Bollenstreek 2019, gehoord de gemeenteraden, formeel vast.
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Voor Noordwijk geldt dat het nieuwe college van Noordwijk, gehoord de nieuwe raad van Noordwijk,
de GR moet vaststellen en dat kan pas na 1 januari 2019 plaatsvinden. Formeel moet de
besluitvorming in ale gemeenten voor 1 maart 2019 plaatsvinden. Besloten is dat de ISD de
GR ISD Bollenstreek 2019 aanpast met het nieuwe logo en dat alle ISD gemeenten de nieuwe GR na
1 januari 2019 in de raden behandelen.
6. Lijst van toezeggingen
Bij de openstaande toezegging staat de naam van de heer Bilars. De naam van de heer Bilars is
gewijzigd in de wethouder Financiën van de nieuwe gemeente Noordwijk.
7. Wat verder ter tafel komt
8. Rondvraag en sluiting
Geen gebruik van gemaakt. Voorzitter sluit om 16.45 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van 17 december 2018,
R.J. ‘t Jong
secretaris

Mevrouw M.J.C. Fles
voorzitter
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