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Onderwerp : Programmaverantwoording 2013 en begrotingswijziging 2014-II 

Geachte leden van de raad, 
 
U ontvangt hierbij de aangepaste programmaverantwoording 2013 en begrotingswijziging 2014-II van 
de ISD Bollenstreek. In deze brief staat waarom de programmaverantwoording 2013 is aangepast en 
de begrotingswijziging 2014-II wordt voorgesteld.      
 
Aangepaste Programmaverantwoording 2013 
Ik heb u op 17 april 2014 de programmaverantwoording 2013 ter kennisname toegestuurd. Uit de 
jaarrekeningcontrole van de accountant is recent gebleken dat de wijze waarop de ISD in de 
afgelopen jaren de ontvangsten van de eigen bijdrage van het CAK heeft verantwoord niet geheel in 
overeenstemming is met de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording. Om dit probleem in 
één keer op te lossen, zonder dat het voor de ISD en de gemeenten lastige administratieve gevolgen 
heeft, heeft de accountant geadviseerd een stelselwijziging door te voeren. Het gaat om een 
technische aanpassing van de jaarrekening en dat  betekent dat de beginbalans met twee wijzigingen 
is aangepast. Het dagelijks bestuur heeft 15 mei 2014 ingestemd met deze technische aanpassing en 
met een tekstuele aanpassing van het overzicht over de Wet Normering Topinkomens (WNT). Op 
basis van dit besluit is de programmaverantwoording 2013 aangepast en is begrotingswijziging 2014-II 
opgesteld.       
 
Waar staan de wijzigingen 
De wijzigingen kunt u vinden op: 

 Blazijde 32/33: wijziging in de tekst van de WNT. 

 Bladzijde 36/37 wijziging in de balans: activa, vorderingen op openbare lichamen en passiva, 
schulden openbare lichamen. 

 Blazijde 39: toelichting, tekstuele aanpassing bij algemene grondslagen voor het opstellen van de 
jaarrekening. 

 Bladzijde 41/tabel 5: overzicht vorderingen openbare lichamen. 

 Bladzijde 43/tabel 10: overzicht schulden openbare lichamen. 
 
Begrotingswijziging 2014-II 
Als gevolg van de aangepaste programmaverantwoording 2013 moet ook de begroting 2014 met 
hetzelfde bedrag aangepast worden. Het dagelijks bestuur is 15 mei 2014 akkoord gegaan met deze 
begrotingswijziging. In het algemeen bestuur van 30 juni 2014 (was eerder gepland op  
23 juni 2014) wordt deze begrotingswijziging 2014-II vastgesteld.  
U hebt conform artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek het recht om het 
algemeen bestuur van uw gevoelens over de voorgestelde begrotingswijziging 2014 op de hoogte te 
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stellen. U kunt uw gevoelens over begrotingswijziging 2014-II schriftelijk binnen zes weken bij ons 
kenbaar maken. Uw zienswijze en die van de overige raden van de ISD-gemeenten worden schriftelijk 
aan het algemeen bestuur aangeboden en meegenomen met de formele besluitvorming op  
30 juni 2014.   
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de 
controller, de heer F.R. (Freek) Seiffers, telefonisch bereikbaar op (0252) 345 096 en per mail via 
f.seiffers@isdbollenstreek.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
het dagelijks bestuur van de  
ISD Bollenstreek, namens deze 
 
 
R.J. (Robert) ’t Jong 
directeur 
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