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Dick Witteman/Jetty Houtsma
Gewijzigde verodeningen ISD Bollenstreek

Geacht college,

lk stuur u hierbij vier gewijzigde verordeningen van de ISD Bollenstreek. Wilt u deze verordeningen
doorgeleiden naar de raad van uw gemeente.

Toelichting
Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek heeft 31 augustus 2017 onderstaande verordeningen
vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat de aanbieding van deze stukken via de colleges loopt en dat
gemeenten in het raadsvoorstel, indien van toepassing, het lokale beleid opnemen.

De (gewijzigde) verordeningen zijn voornamelijk in technische zin aangepast (op grond van
jurisprudentie, veranderende wetgeving dan wel knelpunten in de praktijk e.d.).
ln het algemeen wordt geen nieuw beleid beoogd. Een uitzondering vormt de verordening die de
tegenprestatie naar vermogen regelt. Deze verordening bevat relatief veel nieuw beleid.

Nieuwe vast te stellen verordeningen zijn:
1. de Verordening tegenprestatie naar vermogen PW, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek20lT
2. de Verordening individuele studietoeslag PW ISD Bollenstreek20lT
3. de Afstemmingsverordening PW, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2017 en
4. de Verordening minimabeleid en activering PW, IOAW, IOAZ ISD Bollenstreek 2017

Daarnaast is het voorstel onderstaande verordeningen per gelijke datum in te trekken:
1. de verordening tegenprestatie naar vermogen PW, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015
2. de verordening individuele studietoeslag PW ISD Bollenstreek 2015
3. de Afstemmingsverordening PW, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2015
4. de Verordening minimabeleid en activering PW, IOAW, IOAZ ISD Bollenstreek 2015

Bij deze brief stuur ik u de aanbiedingsnotitie die in het dagelijks bestuur is besproken inclusief de
gewijzigde verordeningen.

lk hoor graag van u wanneer de raad van uw gemeente deze verordeningen heeft ingetrokken en
vastgesteld.



Vragen
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerkers van de ISD
Bollenstreek. Dat zijn Dick Wittemen, bereikbaar via d.witteman@isdbollenstreek.nl en telefonisch op
(0252) 251 654 en Jetty Houtsma, bereikbaar via i.houtsma@isdbollenstreek.nl en telefonisch op
(02s2) 251 652.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de
ISD namens deze,

Jong


