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Geachte leden van de raad,
U ontvangt hierbij de begrotingswijziging 2014-III van de ISD Bollenstreek. In deze brief staat waarom
de begrotingswijziging 2014-III wordt voorgesteld.
Op basis van de 1e managementrapportage 2014 (periode januari tot en met april 2014) en een aantal
recente ontwikkelingen is ons voorstel de begroting 2014 op een aantal punten aan te passen voor
een totaalbedrag van € 664.186. De begrotingswijziging heeft betrekking op de onderdelen
Exploitatiekosten, Participatie en Inkomen. Bij deze brief ontvangt u de notitie die aan het dagelijks
bestuur is gestuurd en de managementrapportage over het 1e kwartaal 2014.
Het dagelijks bestuur is 19 juni 2014 akkoord gegaan met deze begrotingswijziging. In het algemeen
bestuur van 6 oktober 2014 wordt begrotingswijziging 2014-III vastgesteld.
U hebt conform artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek het recht om het
algemeen bestuur van uw gevoelens over de voorgestelde begrotingswijziging 2014-III op de hoogte
te stellen. U kunt uw gevoelens over begrotingswijziging 2014-III schriftelijk binnen zes weken bij ons
kenbaar maken. Uw zienswijze en die van de overige raden van de ISD-gemeenten worden schriftelijk
aan het algemeen bestuur aangeboden en meegenomen met de formele besluitvorming op
6 oktober 2014.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de
controller, de heer F.R. (Freek) Seiffers, telefonisch bereikbaar op (0252) 345 096 en per mail via
f.seiffers@isdbollenstreek.nl.
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