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 : Freek Seiffers (0252) 345 096
 : Begrotingswijziging 2011-1
 Geachte Ieden van de raad,
 U ontvangt hierbij het voorstel tot begrotingswijziging 2011-1.
 Het algemeen bestuur heeft de ISD de opdracht gegeven om 5% te bezuinigingen op de
 exploitatiekosten van de ISD voor 2011 . In de eerder van dit jaar vastgestelde begroting is een groot
 deel van deze 5% al gerealiseerd. Door de begroting met Q 25.000,- naar beneden bij te stellen
 voldoet de ISD, naar de mening van het dagelijks bestuur, aan de opdracht van 5%.
 Het bezuinigingsvoorstel van | 25.000,- staat geagendeerd voor het algemeen bestuur van
 11 oktober 2011 .
 In de vergadering van het algemeen bestuur van 6 december 2010 wordt de begrotingsejziging
 vastgesteld. U hebt conform adikel 24 van de Gemeenschappelijke Regellng ISD Bollenstreek het
 recht om het algemeen bestuur van uw gevoelens over de voorgestelde begrotingswijzigingen op de
 hoogte te stellen. U kunt uw gevoelens over de voorgestelde begrotingswijzigingen schrxelijk voor
 6 december 2010 bij ons kenbaar maken.
 Ik vertrouw erop u hiermee voldoende ge'l'nformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de
 controller, de heer Freek Seiffers, bereikbaar op (0252) 345 096.
 Met vriendelijke groet,
 het dagelijks bestuur van de
 ISD Bollenstreek, namens deze
 . it ng
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 Aan algemeen bestuur
 Van Robert 't Jong / Freek Se'fers
 Onderwerp Begrotingswij'ziging 2011-1
 Datum 5 oktober 2010
 Ter Besluitvorming
 Algemeen
 Het algemeen bestuur van de ISD heeft op verzoek van de deelnemende gemeenten een bezuiniging
 van 5% op de uikoeringskosten 2011 ten opzichte van de uitvoeringskosten 2010 opgekregen. Uit
 onderstaande berekening blijkt dat de ISD daar op f 25.000 al aan voldoet. Deze begrotingswijziging
 is bedoeld om de Iaatste f 25.000 uit de begroting 2011 te halen, waarmee de ISD aan de
 bezuinigingseisen van de gemeenten voldoet.
 Hebben we voor 2011 voldaan aan de buulnigingso|racht van 5%?
 Op grond van onderstaande bijlagen zijn wij van mening dat er, op f 22.206,00 na, voldaan is aan de
 strudurele bezuinigingsopdracht van 5% over 2011. Wij stellen u ook voor deze (nieuwe) wijze van het
 verwerken van een bezuinigingsopdracht voor de komende jaren, indien van toepassing, vast te
 stellen.
 Voor onderstaand schema heb ik de cljfers van zowel 2010 als 2011 gebruikt.
 a. Toegestane uitgaven 2010 (zie begroting) f 6.573.000
 b. Te bezuinigen 5% in 2011 f 328-650 4-
 c. begroting 2010 minus bezuiniging f 6.244.350
 d. Kostenstijging 2011 t.o.v. 2010 ls/o f 62.444 +/+
 e. Uitbreiding taken t.o.v. 2010 Schuldhulpverlening en Wet inburgering f 158.000 +/+
 f, Begroting 2011 cf reguliere berekening f 6.464.794
 g. Geplande uitgaven 2011 inclusief begrotingswijziging 2010-111* 6 6.487.000
 h. Nog te bezuinigen E 22.296
 * Bxxsngswjziging 2010-111 heeft betrekking op de extca gelden voor de uitvoering van dewet inbumering in 2010 en 2011.
 Op grond van bovenstaande cijfers moet er nog tenminste ruim | 22.000 worden bezuinigd om de
 doelstelling van 5% te behalen. Het DB heeft daarom het MT de opdracht gegeven nog minimaal
 f 25.000 te bezuinigen op de exploi|tie. Het MT heeft aangegeven deze Q 25.000 te vinden in de
 posten salariskosten, personeelskosten en overige personeelskosten.
 wij zijn van mening dat de door u opgelegde bezuinigingopdracht van 5% (f 332.000) is behaald.
 voorstel MT l DB
 1. Stel begrotingswijziging 2011-1 vast met de verlaging van de posten salariskosten,
 personeelskosten en overige personeelskosten met | 25.000.
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Financlële paragraaf
 De bezuiniging van de voorgestelde begrotingswijziging zijn per gemeente:
 verdeling kosten uitbreiding formatie
 Hillegom Q 4.575,-
 Lisse f 4.792,50
 Noordwijk f 5.535,-
 Noordwijkerhout f 3.192,50
 Teylingen f 6.905,-
 totaal f 25.000
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