
NOTITIE

i7SD' Bollenstreek
L Intergemeentelijke Sociale Dienst
^ hillogoïn lissL' noordwijk
^ ncwrdwijkerhoul leylingen

Aan MT/DB
Van Afdeling beleid
Onderwerp Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek wegens samenvoeging 

gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout 
Datum 6 september 2018
Ter Besluitvorming

Samenvatting
Bedoeling is dat de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout per 1 januari 2019 worden samengevoegd. De 
‘Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek’ moet daarom worden gewijzigd. Van de gelegenheid is gebruik 
gemaakt de GR op enkele punten te actualiseren. Deze notitie beschrijft de voorgestelde wijzigingen en de procedure 
die moet worden gevolgd om de GR ISD Bollenstreek te wijzigen.

Voorstel aan het Dagelijks Bestuur:

1. Instemmen met wijziging van de ‘Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek’ (2016) per 1 maart 
2019, waardoor de gewijzigde gemeenschappelijke regeling gaat luiden zoals is verwoord in het 
bijgevoegde concept voorstel betreffende de ‘Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek’ (2019).

2. Aan het Algemeen Bestuur verzoeken om het voorstel tot wijziging van de ‘Gemeenschappelijke 
Regeling ISD Bollenstreek’ vast te stellen.

3. Het door het Algemeen Bestuur vastgestelde voorstel tot wijziging van de ‘Gemeenschappelijke 
Regeling ISD Bollenstreek’ ter besluitvorming naar de colleges sturen (die voor besluitvorming 
toestemming nodig hebben van de raden).

1. Inleiding

Bedoeling is dat op 1 januari 2019 de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout worden samengevoegd tot één 
gemeente: de nieuwe gemeente Noordwijk. Als gevolg hiervan moet de ‘Gemeenschappelijke Regeling ISD 
Bollenstreek’ (versie 2016) worden gewijzigd ^ Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de Gemeenschappelijke 
Regeling ISD Bollenstreek op enkele punten te actualiseren.

Deze notitie beschrijft kort de voorgestelde wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek. Ook 
beschrijft de notitie welke procedure gevolgd moet worden om de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek te 
wijzigen.

Bijlage 1 bij deze notitie bevat de (concept) 'Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek’ (versie 2019).
Bijlage 2 bij deze notitie bevat een overzicht met artikelsgewijs de belangrijkste wijzigingen in de ‘Gemeenschappelijke 

Regeling ISD Bollenstreek’ (versie 2019).

2. Voorgestelde wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek (GR ISD 
Bollenstreek)

Hieronder worden de voorgestelde wijzigingen van de GR ISD Bollenstreek beschreven en toegelicht:

2.1 Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout
Vanaf 1 januari 2019 zullen er nog maar 4 (in plaats van 5) gemeenten deelnemen aan de GR ISD Bollenstreek. De 
naam van de gemeente Noordwijkerhout is verwijderd uit de (concept) GR ISD Bollenstreek.

Daarnaast heeft de samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout gevolgen voor het aantal 
bestuursleden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.

' Op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) moet de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek in beginsel 
binnen 6 maanden na de vorming van de nieuwe gemeente worden aangepast.



Het Algemeen Bestuur bestaat uit 2 wethouders per gemeente. Op dit moment zijn er daarom 10 leden. Na de 
samenvoeging van de gemeenten en de wijziging van de GR ISD Bollenstreek zal het aantal leden nog 8 bedragen.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 1 wethouder per gemeente (aangewezen door en uit het Algemeen Bestuur).
Op dit moment zijn er 5 bestuursleden (inclusief de voorzitter). Na de samenvoeging van de gemeenten en de wijziging 
van de GR ISD Bollenstreek zal het aantal leden van het dagelijks bestuur nog 4 bedragen (inclusief de voorzitter).

In de (concept) GR ISD Bollenstreek (versie 2019) is voorgaande verwerkt; de preambule, artikel 1 lid 1 sub b, artikel 11 
lid 1 en artikel 28 lid 1 zijn gewijzigd.

2.2 Actualiseren GR

a. Ondersteuning bij re-intearatie Participatiewet
Op 1 juli 2016 is het Servicepunt Werk (SPW) formeel van start gegaan. Het SPW voert sindsdien de re-integratietaak 
(de ondersteuning van personen bij arbeidsinschakeling) in het kader van de Participatiewet uit voor de gemeenten. Het 
SPW kan re-integratievoorzieningen inzetten voor de doelgroep en hen ondersteunen.

De ISD Bollenstreek voert in het kader van de toeleiding naar re-integratie door het SPW de diagnose en doorverwijzing 
van personen naar het SPW uit. Daarnaast is de ISD Bollenstreek verantwoordelijk voor de vaststelling/besluitvorming, 
uitbetaling en administratieve afhandeling van de loonkostensubsidie

De ISD Bollenstreek is gelet op voorgaande niet meer verantwoordelijk voor de advisering en het doen van 
beleidsvoorstellen aan de deelnemende gemeente op het terrein van de lokale/regionale arbeidsmarkt (re-integratie). 
Alleen op het terrein van de diagnose en loonkostensubsidie heeft de ISD Bollenstreek daartoe de bevoegdheid 
behouden.

In de (concept) GR ISD Bollenstreek (versie 2019) is voorgaande verwerkt; de artikelen 5 lid 1 en 2 GR ISD 
Bollenstreek zijn daarom gewijzigd en het huidige artikel 47 lid 3 GR ISD Bollenstreek is verwijderd en vervangen door 
het huidige artikel 47 lid 4.

b. Uitvoeringstaken Jeuadwet
Medio 2016 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de Bollengemeenten het 'Mandaatbesluit 
intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek Verlening gespecialiseerde jeugdhulp’ en de ‘Dienstverlenings- 
overeenkomst administratieve afhandeling individuele jeugdhulpvoorzieningen’ vastgesteld. In het besluit en de 
overeenkomst zijn de taken vastgelegd die de ISD Bollenstreek in het kader van de Jeugdwet uitvoert in naam van de 
gemeenten.

Vastgelegd is dat de colleges aan de ISD Bollenstreek mandaat (volmacht/machtiging) hebben verleend tot berekening, 
uitbetaling en administratieve afhandeling van de individuele jeugdhulpvoorzieningen die zijn verstrekt in de vorm van 
een persoonsgebonden budget (PGB) als bedoeld in de Verordening Jeugdhulp van de gemeenten.

Daarnaast hebben de colleges mandaat verleend aan de ISD Bollenstreek voor het nemen van besluiten op aanvragen 
individuele jeugdhulpvoorzieningen als bedoeld in hun Verordening Jeugdhulp en de Jeugdwet. Het gaat daarbij zowel 
om voorzieningen in natura als om voorzieningen verstrekt in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB).
De ISD Bollenstreek heeft ook mandaat gekregen om de hiervoor bedoelde besluiten te herzien of in te trekken en om 
de geldswaarde van ten onrechte genoten individuele jeugdhulpvoorzieningen terug te vorderen.

Ook heeft de ISD Bollenstreek mandaat gekregen tot het nemen van besluiten op bezwaarschriften die zijn gericht 
tegen de hiervoor omschreven besluiten. Tot slot heeft de ISD Bollenstreek mandaat gekregen voor het in en buiten 
rechte vertegenwoordigen van het college bij procedures over individuele jeugdhulpvoorzieningen.

In de concept GR is voorgaande overgenomen en uit de concept GR blijkt nu expliciet dat de colleges van 
burgemeester en wethouders van de gemeenten wat betreft de uitvoering van voornoemde Jeugdwet-taken hebben 
gekozen voor mandaat/volmacht/machtiging.

c. Archief
In de huidige GR ISD Bollenstreek staat nog dat de archivaris van de gemeente Lisse toezicht uitoefent op het beheer 
van de archiefbescheiden door de directeur (of diens gemandateerde).

■ Conform artikel 7 lid 1 sub a, juncto artikel 6 lid 2, artikel 10b lid 9, artikel 10c en d van de Participatiewet.



Ook wijst de huidige GR ISD Bollenstreek de archiefbewaarplaats van de gemeente Lisse aan als bewaarplaats van 
over te brengen archiefbescheiden (die niet vernietigd moeten worden en -in de regel- ouder zijn dan 20 jaar). De 
archiefbewaarplaats van Lisse is voorts aangewezen als de bewaarplaats van archiefbescheiden na opheffing van de 
GR ISD Bollenstreek.

De gemeente Lisse heeft echter, net als de andere deelnemende gemeenten aan de GR ISD Bollenstreek, de eigen 
archieftaken / toezichtstaken overgedragen aan 'Erfgoed Leiden’. Ook de archiefbewaarplaats wordt voor alle vijf de 
ISD Bollenstreekgemeenten gerealiseerd door ‘Erfgoed Leiden’. Geen van de ISD Bollenstreekgemeenten kan daarom 
de hiervoor beschreven wettelijk verplichte archieftaken ^ feitelijk uitvoeren.

Om die reden is in de (concept) GR ISD Bollenstreek (versie 2019) opgenomen dat de archivaris van Erfgoed Leiden 
toezicht uitoefent op het beheer van de archiefbescheiden. Voorts is Erfgoed Leiden in de (concept) GR ISD 
Bollenstreek (versie 2019) als archiefbewaarplaats aangewezen en zullen de archiefbescheiden bij opheffing van de GR 
ISD Bollenstreek eveneens naar Erfgoed Leiden worden overgebracht. Hiertoe zijn de artikelen 51, de leden 2 t/m 4 en 
6 t/m 8 gewijzigd.

2.3 Inwerkingtredingsdatum Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek (versie 2019)
In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) staat: ‘De regeling treedt in werking op de in de regeling aangewezen 
dag. De regeling treedt niet in werking voordat zij is bekendgemaakt’

In de (concept) GR ISD Bollenstreek (versie 2019) is opgenomen dat de gewijzigde GR inwerking treedt op 1 maart 
2019. Het wijzigingsbesluit kan pas inwerking treden na bekendmaking van het besluit. Besluitvorming en 
bekendmaking moeten daarom in beginsel vóór 1 maart 2019 plaatsvinden.

3. Procedure wijziging Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek

In de GR ISD Bollenstreek (versie 2016) ® is geregeld hoe de GR ISD Bollenstreek kan worden gewijzigd.
De procedure is als volgt:
- Het DB legt het (concept) voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor aan het AB.
- Wanneer het AB instemt met wijziging van de huidige gemeenschappelijke regeling en het (concept) voorstel tot 
wijziging van de GR ISD Bollenstreek vaststelt, wordt dit voorstel naar de gemeenten gestuurd.
- Omdat de GR ISD Bollenstreek een collegeregeling is, moeten de colleges van de Bollengemeenten het besluit 
nemen over de wijziging. De gemeenteraden moeten voorafgaand aan dit collegebesluit toestemming geven. De 
gemeenteraden mogen volgens de wet ® alleen toestemming weigeren wegens strijd met het recht of het algemeen 
belang.

Inwerkingtreding van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek (versie 2019)
Zoals hiervoor (in paragraaf 2.3) is vermeld is in de (concept) GR ISD Bollenstreek (versie 2019) opgenomen dat de 
gewijzigde GR ISD Bollenstreek inwerking treedt op 1 maart 2019. Het wijzigingsbesluit kan pas inwerking treden na 
bekendmaking van het besluit. Besluitvorming en bekendmaking moeten daarom in beginsel vóór 1 maart 2019 
plaatsvinden.

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is geregeld dat tijdige bekendmaking van het besluit tot wijziging kan 
plaatsvinden door het gemeentebestuur dat daartoe bij de regeling is aangewezen of het bestuur van de gemeente van 
de plaats van vestiging.
In de GR ISD Bollenstreek (versie 2016 en versie 2019) is opgenomen dat het college van de gemeente Lisse (het 
college van de vestigingsplaats) zorgdraagt voor bekendmaking. Het college van de gemeente Lisse draagt ook zorg 
voor de kennisgeving van het besluit tot wijziging van de GR ISD Bollenstreek aan Gedeputeerde Staten.

^ Art. 40 en art. 41 van de Archiefwet 1995.
“ Art. 26 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen.
5 Art. 54 GR ISD Bollenstreek.
^ Art. 1 lid 2 en 3 Wet gemeenschappelijke regelingen.



Bijlage 1. bij notitie ‘Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek wegens 
samenvoeging gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout

Concept Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek’ 

(versie 2019)



Bijlage 2. bij notitie ‘Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ISO Bollenstreek wegens 
samenvoeging gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout

Overzicht met artikelsgewijs de belangrijkste wijzigingen in de ‘Gemeenschappelijke Regeling ISO Bollenstreek’ 
(versie 2019)

Hierbij de belangrijkste wijzigingen die in de Gemeenschappelijke Regeling ISO Bollenstreek zijn aangebracht;

Met Wgr wordt hierna bedoeld: de per 1 januari 2015 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.
Met GR wordt hierna bedoeld de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek
- met de huidige GR is bedoeld de GR ISD Bollenstreek, versie 2016 en
- met de concept GR is bedoeld het voorstel met de per 1 maart 2019 te wijzigen GR ISD Bollenstreek.

Preambule van het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek:
-opgenomen is dat de wijziging van de huidige GR noodzakelijk is in verband met de samenvoeging van de gemeenten 
Noordwijk en Noordwijkerhout per 1 januari 2019. Ook is vermeld dat van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om de 
Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek op enkele punten te actualiseren;
-Opgenomen is het voorstel aan gemeenteraden om hun college toestemming te verlenen om de concept GR per 1 
maart 2019 te wijzigen;
- Opgenomen is het voorstel aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Hillegom, Lisse, 
Noordwijk en Teylingen om de huidige GR per 1 maart 2019 te wijzigen.

Op grond van de Wgr moet in de GR de dag worden aangewezen waarop die GR in werking treedt 
In de concept GR is opgenomen dat de gewijzigde GR inwerking treedt op 1 maart 2019. De nieuwe raadseleden van 
de nieuwe (samengevoegde) gemeente Noordwijk zullen begin 2019 toestemming moeten verlenen voor wijziging van 
de huidige GR en het college van burgemeester en wethouders van de nieuwe gemeente Noordwijk zal moeten 
besluiten tot wijziging van de huidige GR. Uiteraard zullen ook de raadsleden van de gemeenten Hillegom, Lisse en 
Teylingen toestemming aan hun college moeten geven voor wijziging van de huidige GR en een besluit tot wijziging van 
de huidige GR van de colleges van burgemeester en wethouders van die gemeenten.
Zodra ^/4 meerderheid van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk 
en Teylingen heeft besloten tot wijziging van de huidige GR (c.q. instemmen met de concept GR), wordt de GR 
gewijzigd.

Artikel 1: Bearipsomschnivinaen
Onder lid 1 sub b. is bij de omschrijving van de ‘deelnemers’ de naam van de gemeente Noordwijkerhout verwijderd.

Artikel 5: Taak en opdracht en 
Artikel 6: Bevoegdheden

Re-integratie
In opdracht van de gemeenten is het Servicepunt Werk (SPW) sinds 1 juli 2016 de re-integratietaak op grond van de 
Participatiewet (PW) grotendeels gaan uitvoeren. Sindsdien ligt de verantwoordelijkheid voor de integrale re-integratie in 
het kader van de PW dus niet meer bij de ISD Bollenstreek.

De ISD Bollenstreek voert in het kader van de toeleiding naar re-integratie door het SPW de diagnose en doorverwijzing 
van personen naar het SPW uit. Daarnaast is de ISD Bollenstreek verantwoordelijk voor de vaststelling, uitbetaling en 
administratieve afhandeling van de loonkostensubsidie.

De ISD Bollenstreek is gelet op voorgaande dan ook niet meer verantwoordelijk voor de advisering en het doen van 
beleidsvoorstellen aan de deelnemende gemeente op het terrein van de lokale/regionale arbeidsmarkt (re-integratie). 
Alleen op het terrein van de diagnose en loonkostensubsidie heeft de ISD Bollenstreek daartoe de bevoegdheid 
behouden.
Voorts blijft de ISD Bollenstreek in het kader van de PW verantwoordelijk voor de bijstandsverlening (zoals bedoeld in 
artikel 7 lid 1 sub b PW) en de tegenprestatie naar vermogen (artikel 7 lid 1 sub c PW).

Voorgaande is verwerkt in de concept GR in artikel 5 lid 1 aanhef en sub 1 en lid 3 (en in de Memorie van Toelichting).

^ Art. 26 lid 3 Wgr: ‘De regeling treedt in werking op de in de regeling aangewezen daa. De regeling treedt niet in werking voordat zij 
is bekendgemaakt’.



Uitvoeringstaken Jeugdwet
Medio 2016 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de Bollengemeenten het 'Mandaatbesluit 
intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek Verlening gespecialiseerde jeugdhulp’ en de ‘Dienstverlenings- 
overeenkomst administratieve afhandeling individuele jeugdhulpvoorzieningen’ vastgesteld. In het besluit en de 
overeenkomst zijn de taken vastgelegd die de ISD Bollenstreek in het kader van hun Verordening Jeugdhulp en de 
Jeugdwet uitvoert in naam van de gemeenten.

Vastgelegd is dat de colleges aan de ISD Bollenstreek volmacht/machtiging hebben verleend tot berekening, uitbetaling 
en administratieve afhandeling van de individuele jeugdhulpvoorzieningen die zijn verstrekt in de vorm van een 
persoonsgebonden budget (RGB) als bedoeld in de Verordening Jeugdhulp van de gemeenten.

Daarnaast hebben de colleges mandaat verleend aan de ISD Bollenstreek voor het nemen van besluiten op aanvragen 
individuele jeugdhulpvoorzieningen als bedoeld in artikel 12 van de Verordening Jeugdhulp en artikel 2.3 van de 
Jeugdwet. Het gaat daarbij zowel om voorzieningen in natura als om voorzieningen verstrekt in de vorm van een 
persoonsgebonden budget (RGB).

De ISD Bollenstreek heeft ook het mandaat gekregen om de hiervoor bedoelde besluiten te herzien of in te trekken en 
om de geldswaarde van ten onrechte genoten individuele jeugdhulpvoorzieningen terug te vorderen.

Daarnaast heeft de ISD Bollenstreek mandaat gekregen tot het nemen van besluiten op bezwaarschriften die zijn 
gericht tegen de hiervoor omschreven besluiten.

Tot slot heeft de ISD Bollenstreek mandaat voor het in en buiten rechte vertegenwoordigen van het college bij 
procedures over individuele jeugdhulpvoorzieningen.

Voorgaande is verwerkt in de concept GR in artikel 5 lid 2 en artikel 6, tweede zin (en in de Memorie van Toelichting). 
Uit de concept GR blijkt nu expliciet dat de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten wat betreft de 
uitvoering van voornoemde Jeugdwet-taken hebben gekozen voor mandaat/volmacht/machtiging (en niet voor 
delegatie, zoals de andere taken).

Artikel 11: Samenstelling, plaatsvervanging en zittingsduur [van het algemeen bestuur]
Door de samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout per 1 januari 2019 zullen er dan nog 4 (in 
plaats van 5) gemeenten deelnemen aan de GR.
Dit heeft gevolgen voor het aantal bestuursleden van het Algemeen Bestuur (en het Dagelijks Bestuur).
Het Algemeen Bestuur bestaat uit 2 wethouders per gemeente. Na de samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en 
Noordwijkerhout en de wijziging van de GR zal het Algemeen Bestuur daarom uit 8 bestuursleden bestaan.
Dit is verwerkt in het eerste lid van artikel 11 van de concept GR.

Artikel 28: Samenstelling [van het dagelijks bestuur]
Zoals hiervoor aangegeven heeft de samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout ook gevolgen 
voor het aantal bestuursleden van het Dagelijks Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 1 wethouder per gemeente (aangewezen door en uit het Algemeen Bestuur).
Na de samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout en de wijziging van de GR zal het Dagelijks 
Bestuur uit 4 bestuursleden bestaan (inclusief de voorzitter).
Dit is opgenomen in het eerste lid van artikel 28 van de concept GR.

Artikel 47: Rroqrammakosten
Zoals hiervoor vermeld (met betrekking tot artikel 5) voert het SRW sinds 1 juli 2016 de re-integratietaak op grond van 
de RW grotendeels uit voor de gemeenten. Het SRW ondersteunt personen bij arbeidsinschakeling in het kader van de 
Rarticipatiewet en kan re-integratievoorzieningen inzetten. De ISD Bollenstreek voert deze taak niet meer uit, maakt 
hiervoor geen kosten en ontvangt hiervan geen bijdrage meer.

Vandaar dat artikel 47 lid 3 van de huidige GR betreffende de bekostiging van de re-integratieactiviteiten is verwijderd 
uit de concept GR. Het vierde lid van artikel 47 van de huidige GR is vernummerd en nu opgenomen als derde lid van 
de concept GR.

De ISD Bollenstreek voert in het kader van de toeleiding naar re-integratie door het SRW de diagnose en doorverwijzing 
van personen naar het SRW uit. Bekostiging daarvan vindt plaats op grond van (het ongewijzigde) artikel 48 van de GR.



Daarnaast is de ISD Bollenstreek in het kader van re-integratie nog verantwoordelijk voor de vaststelling/besluitvorming, 
uitbetaling en administratieve afhandeling van de loonkostensubsidie (bedoeld in artikel 7 lid 1 sub a PW juncto artikel 6 
lid 2, artikel 10b lid 9 en artikel 10c en lOd PW). Bekostiging van de loonkostensubsidies vindt plaats op grond van (het 
ongewijzigde) artikel 47 lid 2 van de GR (uit het zogenaamde BUIG-budget waaruit ook de bijstandsuitkeringen moeten 
worden bekostigd).

Artikel 51: Archief
In de huidige GR staat dat de archivaris van de gemeente Lisse toezicht uitoefent op het beheer van de 
archiefbescheiden door de directeur (of diens gemandateerde). Ook wijst de huidige GR de archiefbewaarplaats van de 
gemeente Lisse aan als bewaarplaats van over te brengen archiefbescheiden (die niet vernietigd moeten worden en -in 
de regel- ouder zijn dan 20 jaar). De archiefbewaarplaats van Lisse is ook aangewezen als de bewaarplaats van 
archiefbescheiden na opheffing van de GR ISD Bollenstreek.

De gemeente Lisse heeft echter, net als de andere deelnemende gemeenten aan de GR ISD Bollenstreek, de eigen 
archieftaken / toezichtstaken overgedragen aan ‘Erfgoed Leiden'. Ook de archiefbewaarplaats wordt voor alle vijf de 
ISD Bollenstreekgemeenten gerealiseerd door 'Erfgoed Leiden’. Geen van de ISD Bollenstreekgemeenten kan daarom 
de hiervoor beschreven wettelijk verplichte archieftaken ® feitelijk uitvoeren.

Om die reden is in de concept GR opgenomen dat de archivaris van Erfgoed Leiden toezicht uitoefent op het beheer 
van de archiefbescheiden. Voorts is Erfgoed Leiden als archiefbewaarplaats aangewezen en zullen de 
archiefbescheiden bij opheffing van de GR ISD Bollenstreek naar Erfgoed Leiden worden overgebracht. Voorgaande is 
verwerkt in de leden 2 üm 4 en 6 t/m 8 van de concept GR.

Art. 40 en art. 41 van de Archiefwet 1995.


