
 

 
 
 

 
 

Geachte leden van de raad, 
 
U ontvangt hierbij de programmaverantwoording 2018 en de programmabegroting 2020 van de  
ISD Bollenstreek.  
 
Programmaverantwoording 2018 
U ontvangt conform artikel 50 van de Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek de 
programmaverantwoording 2018 ter kennisname. Het algemeen bestuur is het bevoegd orgaan om 
de programmaverantwoording vast te stellen. Besluitvorming vindt plaats in de openbare vergadering 
van het algemeen bestuur op maandag 24 juni 2019.     
 
Begroting 2020 
Als tweede bijlage treft u de begroting 2020 aan. Deze begroting is net als voorgaande jaren 
gebaseerd op bestaand beleid. 
 
Aanvullende opmerking begroting 2020 en uitwerking Contourennota 
Op verzoek van de raden heeft de ISD een Contourennota gemaakt. Deze Contourennota is in 
Hillegom, Lisse en Noordwijk tijdens een informele sessie met raadsleden besproken en in Teylingen 
tijdens de openbare commissievergadering. Op basis van deze bijeenkomsten en de reacties van de 
raadsleden op deze Contourennota heeft de ISD het projectvoorstel Meedoen! gemaakt. In dit 
projectvoorstel staat een vijftal projecten uitgewerkt inclusief financiële consequenties. 
 
Dit projectvoorstel krijgt u later via het college toegestuurd. Het college bespreekt dit voorstel eerst 
en daarna krijgt u het projectvoorstel Meedoen!.  
 
In de voorliggende begroting 2020 zijn de kosten van het projectvoorstel Meedoen! nog niet 
opgenomen. 
 
Procedure 
U hebt conform artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek het recht om het 
algemeen bestuur van uw gevoelens over de programmabegroting 2020 op de hoogte te stellen. U 
kunt uw gevoelens over de programmabegroting 2020 schriftelijk binnen acht weken na verzending 
van deze brief bij ons kenbaar maken.  
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Als de gevoelens van de raden over de begroting 2020 en het projectvoorstel Meedoen! bekend zijn, 
passen wij de begroting 2020 aan. Dit betekent dat de aangepaste begroting 2020 beschikbaar moet 
zijn voor het algemeen bestuur van 24 juni 2019.                  
 
Behandeling in de raad 
Wij vragen u de programmabegroting 2020 en het projectvoorstel Meedoen! gelijktijdig in de raad te 
behandelen.    
 
Vanwege de aanpassing van de begroting 2020 en het besluitvormingsproces stellen wij het op prijs 
als u aansluitend aan de raadsvergadering uw gevoelens over de programmabegroting 2020 en het 
projectvoorstel Meedoen! schriftelijk aan ons kenbaar maakt. 
 
Indien u het op prijs stelt ben ik beschikbaar om bij de behandeling aanwezig te zijn en uw vragen te 
beantwoorden of een nadere toelichting te geven.   
 
Vragen 
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) 251 662 en per mail via 
f.seiffers@isdbollenstreek.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het dagelijks bestuur van de  
ISD Bollenstreek, namens deze, 
 
 
 
mr.R.J. (Robert) ’t Jong 
directeur 
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