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Geachte heer/mevrouw,
De gemeenteraad van Noordwijk heeft op 2 juni 2O2O tijdens het Rondetafelgesprek het

raadsvoorstel met betrekking tot de programmaverantwoording 2019 en de programmabegroting
202 f. incl. de meerja renra ming 2022-2024 ISD Bol lenstreek beha ndeld.

Voorlopig besluit
De gemeenteraad van Noordwijk heeft (omwille van de vigerende termijnen)voorlopig ingestemd
met het door het college gedane raadsvoorstel. Een definitief besluit vindt plaats in de
besluitvormende raadsvergadering van 23 juni 2020.

Onderdeel van het voorlopig genomen raadsbesluit is het indienen van een zienswijze met
betrekking tot de programmabegroting 2O2Lincl. de meerjarenraming 2O2L-2O23lSD Bollenstreek
door de gemeenteraad. ln deze brief leest u de zienswijze van de gemeente Noordwijk.
Zienswijze gemeenteraad Noordwijk
De begroting2O2T lSD Bollenstreek geeft ons inziens een betrouwbaar beeld van de verwachte

kosten en uitgaven van de ISD Bollenstreek in 2021.
De Coronacrisis zal zeer zeker een grote impact hebben op de taken en de bijbehorende benodigde
financiën van de ISD Bollenstreek. Wij begr'rjpen dat het vooralsnog niet mogelijk is om de gevolgen

in de door ons ontvangen begroting2O2L adequaat te verwerken. Wij vertrouwen erop dat de ISD
Bollenstreek, wanneer dat wel mogelijk is, een begrotingswijziging aanbiedt.

Wij hebben verder geen aanvullende opmerkingen op de ISD Begroting 2021. W¡j wensen u veel
succes bij de uitvoering van uw taken.

Hoogachtend,

r)

mw. W.J.A. Verkleij,

voorzitter

M.R. Fabbricotti,

griffier
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