CONCEPT

Verslag van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Intergemeentelijke Sociale
Dienst Bollenstreek, gehouden op maandag 18 december 2017 om 16.30 uur bij de ISD Bollenstreek
in Lisse.
Aanwezig:

Mevrouw A.E. (Annechien) Snuif, gemeente Hillegom;
De heer F.Q.A. (Fred) van Trigt, gemeente Hillegom
De heer A.D. (Adri) de Roon, gemeente Lisse, voorzitter;
Mevrouw M.J.C. (Marie José) Fles, gemeente Noordwijk;
De heer D.T.C. (Dennis) Salman, gemeente Noordwijk;
De heer A. (Bert) Gotink, gemeente Noordwijkerhout, plv. voorzitter;
De heer M.G. (Martijn) Bilars, gemeente Noordwijkerhout;
De heer A.L. (Arno) van Kempen, gemeente Teylingen;
De heer C.P. (Kees) van Velzen, gemeente Teylingen.
De heer R.J. (Robert) ’t Jong, directeur ISD, secretaris;
Mevrouw C.A.M. (Elian) Cozijn, notulist.

Afwezig:

De heer J.G. (Johan) van Buuren, gemeente Lisse (met kennisgeving);

_______________________________________________________________________________
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom en in het
bijzonder de aanwezigen op de publieke tribune, waaronder de nieuwe ondernemingsraad van
de ISD Bollenstreek.
2. Mededelingen en vaststelling van de agenda
De heer Van Buuren is met kennisgeving afwezig.
Verder zijn er geen mededelingen.
De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Verslag van het algemeen bestuur van 26 juni 2017
tekstueel:
Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.
naar aanleiding van:
Agendapunt 6 (bladzijde 3): Het overleg met de portefeuillehouders Financiën heeft nog niet
plaatsgevonden. De heer Bilars pakt dit op en zorgt dat de afspraak nog in deze
bestuursperiode plaatsvindt en nodigt ook secretaris daarvoor uit.
4. Begrotingswijziging 2017-III
Voorzitter meldt dat de begrotingswijziging 2017-III in de colleges en de raden is besproken.
Het algemeen bestuur heeft geen opmerkingen en daarmee heeft het algemeen bestuur de
begrotingswijziging 2017-III vastgesteld.
5. Verordening artikel 212 Gemeentewet
Mevrouw Fles stelt voor de titel aan te passen in ‘Verordening artikel 212 Gemeentewet,
financieel beleid, beheer en organisatie ISD Bollenstreek’.
Het algemeen bestuur gaat akkoord met deze aanpassing en heeft met deze aanpassing de
verordening vastgesteld.
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6. Vergaderrooster 2018
Het algemeen bestuur heeft geen opmerkingen en heeft het vergaderrooster 2018
vastgesteld.
Voorzitter meldt dat de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur gepland staat
op 26 maart 2018. Op dit moment is het nog niet bekend of die vergadering doorgaat of dat dit
het laatste overleg van het algemeen bestuur is in zijn huidige samenstelling.
Secretaris meldt dat, zoals aangekondigd bij begrotingswijziging 2017-III, de
begrotingswijziging 2018-I nog volgt. In de begrotingswijziging 2018-I neemt de ISD de
consequenties op van de verordening Wmo, de nieuwe tarieven Wmo 2018, de BUIGbugetten en de consequenties van de halfjaarcijfers 2017. Gelet op de termijn die de raden
hebben om hun gevoelens te uiten, is het nu nog niet bekend of het algemeen bestuur op
26 maart 2018 deze begrotingswijziging al kan vaststellen.
De heer Van Velzen merkt op dat het voor de coalitieonderhandelingen en de kadernota van
gemeenten het wel belangrijk is dat de informatie/de financiële consequenties in het eerste
kwartaal 2018 bekend zijn.
Secretaris meldt dat de ISD eind januari/begin februari 2018 de jaarcijfers 2017 beschikbaar
heeft en dat op basis van die cijfers de ISD een financiële doorrekening maakt voor 2018.
De heer Van Velzen meldt dat als het algemeen bestuur van 26 maart 2018 niet doorgaat het
dan geen reden is om de informatie niet alvast te delen met de gemeenten. Secretaris
bevestigt dat en zorgt dat de gegevens, zodra beschikbaar en ook de werkwijze is, richting
gemeenten gaan.
7. Lijst van toezeggingen
Voorzitter meldt dat de toezegging over de Kadernota in januari 2018 op de agenda van het
dagelijks bestuur staat.
8. Wat verder ter tafel komt
Geen onderwerpen.
9. Rondvraag en sluiting
Geen gebruik van gemaakt. Voorzitter sluit om 17.41 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van
26 maart 2018,
R.J. ‘t Jong
secretaris

A.D. de Roon
voorzitter
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