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Geacht bestuur, 

 

U heeft aan de gemeenteraad de ontwerpbegrotingswijziging 2015-I aangeboden. In 

deze brief stellen wij u op de hoogte van de gemaakte opmerkingen door de 

gemeenteraad op 22 januari 2015. 

  

Begrotingswijziging 

U heeft ons een begrotingswijziging 2015- I aangeboden. In de begrotingswijziging 

worden aanpassingen gedaan in verschillende programma’s: 

 Programma Inkomen: aanpassing van het rijksbudget, een verhoging van de 

bijstandspopulatie en de invoering van de tegenprestatie naar vermogen. 

 Programma Zorg: toevoeging budget WMO-begeleiding, de collectieve 

aanvullende 

zorgverzekering als compensatie voor de WTCG en CER en de verhoging van het 

budget voor bijzondere bijstand 

 Programma Exploitatie: extra personeel voor het uitvoeren van de nieuwe taken.  

 Programma Jeugd: een nieuwe programma voor de PGB’s Jeugd. 

 

De gemeenteraad kan zich vinden in de begrotingswijzing en heeft dan ook geen 

opmerkingen op de begrotingswijziging en dient dan ook een positieve zienswijze in. 

De gemeenteraad realiseert zich dat de  voorgestelde wijzigingen grote consequenties 

heeft voor de ISD Bollenstreek. We wensen u dan ook veel succes toe met het uitvoeren 

van al de (ver)nieuwde taken. 

 

Wel verzoeken we u ons goed op de hoogte te houden van het verloop van de uitgaven. 

De budgetten voor de decentralisaties staan onder grote druk en we willen dit 

nauwgezet monitoren de komende periode. 
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Vragen?  

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op. Ik ben bereikbaar op 

telefoonnummer (0252) 537 of per e-mail: J.vanderHorst@hillegom.nl. 

 

Hoogachtend, 

 

 

  

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

  


