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Onderwerp:  

Programmaverantwoording 2011 en programmabegroting 2013 ISD Bollenstreek 

 

 

Wij stellen voor:  

1.  Kennis te nemen van de programmaverantwoording 2011 ISD Bollenstreek; 

2.  Geen zienswijze in te dienen omdat u kunt instemmen met de 

programmabegroting 2013 ISD Bollenstreek. 

 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

Artikel 45 van de Gemeenschappelijke regeling van de ISD Bollenstreek 

Artikel 50 van de Gemeenschappelijke regeling van de ISD Bollenstreek 

 

 

Inleiding: 

De ISD Bollenstreek heeft de programmaverantwoording of jaarrekening 2011 en de 

programmabegroting 2013 gestuurd. De jaarrekening ontvangt u ter kennisname 

deze wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 25 juni 2012. 

Over de programmabegroting kunt u uw gevoelens kenbaar maken. Deze worden dan 

meegenomen in de behandeling door het algemeen bestuur op 25 juni 2012. 

 

De stukken met uitgebreide toelichtingen en tabellen liggen in de raadsmap ter 

inzage. Kortheidshalve verwijzen wij u hiernaar. 

 

Argumenten: 

Programmaverantwoording 2011 

1.   Algemeen bestuur is bevoegd vanuit de GR 

Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek is het bevoegde orgaan om 

deze verantwoording vast te stellen. Wij leggen de stukken daarom ter 

kennisname aan u voor.  
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Programmabegroting 2013 

1.  Algemeen bestuur is bevoegd vanuit de GR 

Het algemeen bestuur van de ISD is het bevoegde orgaan om de begroting vast 

te stellen, maar de raden van de aangesloten gemeenten hebben het recht om 

hun gevoelens hierover aan het algemeen bestuur kenbaar te maken. 

2.  Uitgaan van ongewijzigd beleid 

De consequenties van de drie decentralisaties (Wet werken naar vermogen, de 

uitbreiding van de Wmo en Jeugdzorg) voor de ISD Bollenstreek zijn nog niet 

bekend. Krijgt de ISD Bollenstreek meer of minder uitvoerende taken? Wat 

wordt de hoogte van de budgetten?  

De begroting 2013 is opgesteld op basis van het huidige beleid en de nu 

bekende budgetten. Het is mogelijk dat de begroting 2013 wijzigt als gevolg 

van de bestuurlijke keuzes over de uitvoering van de decentralisaties of omdat 

de definitieve budgetten lager worden. Conform artikel 45 van de GR ISD 

Bollenstreek ontvangt de gemeenteraad een begrotingswijziging, waarover u 

uw zienswijze kunt geven. 

3.  Geen zienswijze indienen 

Wij zijn van oordeel dat er geen aanleiding is om een zienswijze in te dienen. 

 

Financiële dekking: 

 

Programmaverantwoording 2011: 

x € 1.000,- Begroting 

2011 

Realisatie 

2011 

Verschil  

Participatie 546 560 + 14 

Inkomen 2.753 2.594 - 159 

Zorg 2.963 2.918 - 45 

Totaal 6.263 6.073 - 190 

 

Gemeente Hillegom heeft € 6.262.818 betaald aan voorschotten aan de ISD.  

De programmakosten (inclusief het budget voor inburgering van € 28.217) waren  

€ 6.101.638. 

Met aftrek van de Individuele Aanvullende Uitkering van € 15.526 ontvangt de 

gemeente € 145.654 aan te veel betaalde voorschot. 

 

Gevolgen voor de gemeentelijke jaarrekening 2011 

De afrekening van de ISD Bollenstreek wordt verwerkt in de jaarrekening 2011.
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Programmabegroting 2013: 

x € 1.000,- Begroting 

2012 

Begroting 

2013 

Verschil 

Participatie 357 281 - 76       (1) 

Inkomen 2.597 2.600 + 3        (2) 

Zorg 3.051 3.298 + 247    (3) 

Totaal 6.005 6.180 + 175    

 

(1) De gemeente ontvangt van het rijk minder budget voor participatie. 

(2) De toe- of afname van het aantal bijstandsgerechtigden is afhankelijk van de 

economische situatie. De ISD heeft bepaalde instrumenten (re-integratie, 

handhaven, streng aan de poort) om de in- en uitstroom te beïnvloeden, maar 

heeft geen invloed op economische ontwikkelingen. 

Door de komst van de Wet werken naar vermogen werd uitgegaan van een 

kleine toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. 

(3) De afgelopen jaren heeft een toenemend aantal burgers een beroep gedaan op 

een wmo-voorziening. De ISD verwacht dat deze stijging doorzet en dit leidt 

tot een stijging van € 247.000. 

 

Gevolgen voor de gemeentelijke kadernota/begroting 2013 

Op basis van de begroting ISD over 2013 bedraagt de totale gemeentelijke bijdrage 

voor Hillegom € 6.179.816. 

In de meerjarenbegroting 2012 is een bedrag van € 6.003.729 opgenomen voor de 

ISD Bollenstreek in 2013.  Dat levert een tekort van € 176.087. 

 

In de Kadernota 2013 worden geen wijzigingen van bijdragen aan 

Gemeenschappelijke Regelingen opgenomen. De wijziging wordt beschouwd als een 

autonome ontwikkeling. 

 

Voorgestelde dekking: 

Wij verwachten dat Hillegom in 2013, net als in 2012, in aanmerking komt voor een 

specifieke na-uitkering van het Rijk op basis van de IAUW over 2011 en schatten deze 

op € 200.000. Hiermee is in de tegenvallende uitkomst van 2012 voorzien. 

 

Communicatie/Participatie: 

Geen 

 

Urgentie: 

Hoog: Zoals in de inleiding is aangegeven behandelt het Algemeen Bestuur van de ISD 

de stukken in de vergadering van 25 juni 2012. Vóór deze datum moeten de 

gevoelens van de raad van de gemeente Hillegom aan de ISD Bollenstreek bekend 

gemaakt zijn. 
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Kanttekeningen: 

Op het terrein van de ISD Bollenstreek zijn op dit moment veel onbekende factoren. 

De invoering van de Wet werken naar vermogen, de uitbreiding van de Wmo-taken en 

de bezuinigingen. De gevolgen van deze ontwikkelingen kunnen nog niet 

meegenomen worden in de begroting voor 2013.  

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief ISD Bollenstreek dd 19-04-2012 iz Programmaverantwoording 2011 en programmabegroting 2013 

Informatie bij: mw. M. Scheeve, m.scheeve@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 245 
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