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Geachte leden van de raad, 
 
Op 18 september 2014 heeft het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek ingestemd met het 
voorstel om de Verordening maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2015 te laten 
vaststellen door de gemeenteraden van de ISD-gemeenten. Via deze brief vragen wij u deze 
verordening voor 1 november 2014 vast te stellen.  
 
Op basis van de Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek is het onze taak om de verordening 
op te stellen. Deze verordening sluit aan op het Wmo beleidsplan 2015 van uw gemeente. 
Wij adviseren u deze verordening gelijktijdig met het Wmo beleidsplan 2015 te bespreken. 
 
Wij vragen u voor 1 novemeber 2014 deze verordening vast te stellen met als ingangsdatum  
1 januari 2015 en de huidige Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 per 1 januari 2015 in 
te trekken.  
 
Bij deze brief ontvangt u: 
1. De aanbiedingsnotitie voor het dagelijks bestuur 
2. De Verordening maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2015 
3. Het advies van de Wmo adviesraden inclusief het ambtelijk advies van de ISD Bollenstreek   
 
Voorgesteld besluit: 
• Verordening maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2015 vast te stellen per  

1 janauri 2015 
• Verordening maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2013 in te trekken per  

1 januari 2015  
 
Vragen 
Hebt u nog vragen over deze brief dan kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker, mevrouw 
M.A. (Mirthe) Doek). Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0252) 433 930 en per mail via 
m.doek@isdbollenstreek.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het dagelijks bestuur van de  
ISD Bollenstreek, namens deze 
 
R.J. (Robert) ‘t Jong 
directeur 
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