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Geacht college, 

 

In de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek is artikel 42 “Opdrachtformulering en 

uitvoeringsplan bestuursopdracht” opgenomen. Dit artikel biedt de gemeenteraden meer sturing te 

geven aan de beleidsvoorbereiding van de ISD Bollenstreek. Ik stuur u hierbij drie notities, die u voor 

gevoelens naar de raad van uw gemeente kunt doorsturen.   
 
Op 22 april 2015 heb ik u een voorstel gestuurd met acht onderwerpen die in aanmerking kwamen 
voor de uitwerking in het kader van artikel 42 GR ISD Bollenstreek.  
 
Naar aanleiding van de gevoelens van de raden van de ISD gemeenten heeft het algemeen bestuur 
de ISD de opdracht gegeven onderstaande vier onderwerpen verder uit te werken. Deze onderwerpen 
zijn:     
1. Tegenprestatie naar vermogen 
2. Gekanteld minimabeleid Participatiewet 
3. Bezuinigingen 
4. Handhaving in brede zin 
 

Het dagelijks bestuur heeft 7 juli 2016 besloten u de eerste drie notities alvast aan te bieden. U kunt 

deze notities voor gevoelens aan de raad van uw gemeente voorleggen. De notitie over Handhaving 

in brede zin volgt in het 4
e
 kwartaal van 2016.   

 

Als blijkt dat de gevoelens van de raden tot aanpassing van een verordening leidt, dan bieden wij 

deze verordening(en) voor vaststelling aan de gemeenteraden aan.  
 
Als u naar aanleiding van deze brief en het voorstel nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met 
ondergetekende, te bereiken op telefoonnummer (0252) 345 075 of per mail via 
r.jong@isdbollenstreek.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek, 
namens deze, 
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R.J. (Robert) ’t Jong 
Secretaris 
 
 
 
 


