Verslag van de openbare digitale vergadering van het Algemeen Bestuur van de Intergemeentelijke
Sociale Dienst Bollenstreek, gehouden op maandag 30 november 2020 om 16.30 uur (via MS
Teams).
Aanwezig:

De heer A. (Anne) de Jong, gemeente Hillegom;
Mevrouw J.A.C. (Jolanda) Langeveld, 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;
Mevrouw J.M.P. (Jeanet) van der Laan, gemeente Lisse;
_______________________________________________________________________________
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen, inclusief de toehoorders, van harte
welkom.
2. Mededelingen en vaststelling van de agenda
Mevrouw Van der Laan en de heer Van Rijn zijn met kennisgeving afwezig.
De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Benoeming lid en plv. voorzitter dagelijks bestuur
Vanwege het vertrek van de heer Van Trigt moet het algemeen bestuur een nieuw lid namens
Hillegom benoemen. De heer Van Trigt was naast lid ook plv. voorzitter.
Het algemeen bestuur gaat unaniem akkoord met de benoeming van de heer Van Rijn als lid van het
dagelijks bestuur en als plv. voorzitter.
4. Verslag van het algemeen bestuur van 29 juni 2020
tekstueel:
Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.
naar aanleiding van:
Geen opmerkingen.
5. Begrotingswijziging 2020-I inclusief halfjaarcijfers 2020
In het dagelijks bestuur van 26 november 2020 is de zienswijzen van de raden al aan de orde
geweest. Het algemeen bestuur heeft geen inhoudelijke opmerkingen en stelt, gehoord de zienswijzen
van de raden, de begrotingswijziging 2020-I formeel vast.
De commissie van Teylingen heeft bij de bespreking van deze stukken uitdrukkelijk haar bewondering
voor de ISD uitgesproken en bedankt de ISD organisatie hoe zij omgaat met de coronacrisis en
specifiek de uitvoering van de Tozo. Namens de gemeente Teylingen nogmaals dank daarvoor.
Ook de andere gemeenten/bestuurders sluiten zich daarbij aan. Het expertteam van Lisse heeft de
complimenten uitgesproken en in de raad van Lisse is dat herbevestigd.
Namens het dagelijks bestuur krijgen de medewerkers van de ISD als waardering een brief met
daarbij een kleine attentie.
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6. Voorstel verantwoordingsgrens rechtmatigheidsverantwoording en ambitieniveau
De heer Seiffers, controller van de ISD, heeft naar aanleiding van een vraag over de genoemde
percentages een toelichting gegeven. Nu hanteert de ISD 1% marge bij financiële fouten en 3%
marge bij onzekerheden. In het voorstel staat een marge van 3% en dat percentage geldt voor zowel
de financiële fouten als de onzekerheden. Dit betekent dat de ISD niet minder streng gaat controleren.
De ISD gaat op een andere manier naar hetzelfde kijken.
Het algemeen bestuur kan zich vinden in het voorstel en vindt het goed om te doen wat noodzakelijk
is en niet meteen te hoge ambities stellen, maar eerst wennen aan het nieuwe systeem.
Het algemeen bestuur gaat akkoord met het voorstel.
7. Lijst van toezeggingen
Er staan geen toezeggingen open.
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag en sluiting
Geen gebruik van gemaakt.
Voorzitter sluit rond circa 16.50 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van 28 juni 2021
R.J. ‘t Jong
secretaris

D.T.C. Salman
voorzitter
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