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Wij stellen voor: 

 

1. Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2019 van de ISD Bollenstreek 

2. Via bijgevoegde brief een positieve zienswijze in te dienen op de 

begrotingswijziging 2019-I van de ISD Bollenstreek 

 

 

 

 

Inleiding 

De ISD Bollenstreek heeft de halfjaarcijfers van 2019 aangeboden. Hieruit blijkt 

dat de totale begroting naar boven moet worden bijgesteld met een totaalbedrag 

van €355.827,00 over 2019. Voor de gemeente Hillegom gaat het om een 

bedrag van €235.066,00 wat naar beneden is bijgesteld. Conform artikel 45 van 

de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek kan de gemeenteraad een 

zienswijze indienen op een begrotingswijziging binnen de termijn van acht 

weken. Op 16 december 2019 vergadert het Algemeen Bestuur over de 

begrotingswijziging. Hiermee wordt de gemeenteraad gevraagd de zienswijze 

vast te stellen in de raadsvergadering van 12 december 2019. 

 

 

Bestaand kader en context 

Het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek biedt de deelnemende gemeenten de 

eerste begrotingswijziging aan voor 2019. Conform de gemeenschappelijke regeling kan 

de raad een zienswijze geven op de ontwerpbegroting binnen een termijn van acht 

weken. Het Algemeen Bestuur (AB) besluit op 16 december 2019 over de 

ontwerpbegroting en eventuele zienswijzen. 

 

 

Beoogd effect 

De ISD Bollenstreek voert de programma’s Participatie en Zorg uit namens de gemeente, 

met accordering van deze stukken is de dienstverlening op deze onderwerpen voor onze 

inwoners geregeld. 



 

 

 

 

Argumenten 

1.1 in de halfjaarcijfers is de onderbouwing voor de begrotingswijziging te vinden 

Uit de halfjaarcijfers 2019 blijkt dat de uitgaven in totaal hoger liggen dan 

verwacht. In de bijlage zijn de halfjaarcijfers opgenomen. 

 

Programma Participatie 

Binnen de uitvoering van het programma Participatie blijken de uitgaven lager te 

liggen dan de begrootte uitgaven. Dit verschil is in totaal €1.089.746,00 voor de 

vier gemeenten. Er is sprake van een daling van het aantal uitkeringen. De 

daling van het aantal bijstandsgerechtigden zal in de rest van 2019 naar 

verwachting doorzetten. Daarbij was er een forse stijging van de Rijksbijdrage 

BUIG Noordwijk vanwege de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout. Dit maakt 

dat de toename van het aantal loonkostensubsidies kan worden opgevangen.  

 

Programma Zorg 

De uitgaven binnen het programma Zorg liggen hoger dan begroot, in totaal 

€1.445.573,00. 

 

 - Dit is grotendeels te wijten aan het landelijk verplicht aangepaste 

abonnementstarief per 1 januari 2019. De compensatie hiervoor vanuit het Rijk 

is niet toereikend (€153.000,00 voor Hillegom). De aanpassing van het 

abonnementstarief heeft als gevolg dat er meer aanvragen binnen zijn gekomen 

binnen de Wmo, en dat de inkomsten zijn gedaald. Dit is met name merkbaar bij 

Hulpmiddelen (rolstoelen, overige vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen) 

en huishoudelijke hulp. 

 

1.2 als gemeente kunnen we ons vinden in de voorgestelde begrotingswijziging 

Bij zowel het programma participatie als het programma zorg is sprake van een 

zogenaamde 'openeinderegeling'. Inwoners die recht hebben op een voorziening, 

dienen deze ook te ontvangen. De gemeente is dan ook verplicht om de 

bijbehorende financiële middelen ter beschikking te stellen. 

 

 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing 

 
Financiële consequenties 

Het programma Participatie levert een onderschrijding op van €1.089.746,00; 

het programma Zorg een overschrijding van €1.445.573,00. In totaal komt dit 

neer op een tekort van in totaal €355.827,00 over geheel 2019. 

 

Na de berekening betekent dit voor de gemeente Hillegom dat zij een overschot 

heeft van €235.066,00. Zie ook de bijlage over de begrotingswijziging. Deze 

wijziging is in de 2e Bestuursrapportage 2019 verwerkt. 

 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

De ISD Bollenstreek draagt zorg voor de uitvoering van de begrotingswijziging. 

 

 

Duurzaamheid 

Zorg en participatie zijn een belangrijk onderdeel van 'sociale duurzaamheid' 

waardoor inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving. 

 

 



 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

In Hillegom, Lisse en Teylingen (en Noordwijk) wordt dit voorstel voorgelegd. 

 

 

Urgentie 

Volgens artikel 45 van de GR ISD Bollenstreek heeft de gemeenteraad 8 weken 

de tijd om hun zienswijze op de begrotingswijziging kenbaar te maken. De 

zienswijze dient tijdig, voor 16 december 2019, aan de ISD Bollenstreek kenbaar 

te zijn gemaakt. 
 

 

Evaluatie 

De ISD Bollenstreek legt via de reguliere wijze verantwoording af over de 

uitgevoerde taken. 

 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

1. Aanbiedingsbrief ISD Bollenstreek 

2. 1e halfjaarcijfers 2019 ISD Bollenstreek 

3. Begrotingswijziging 2019-I ISD Bollenstreek 

4. Uitgaande brief: zienswijze begrotingswijziging 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  

secretaris burgemeester 
 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit van 12 november 2019 met als onderwerp ‘Halfjaarcijfers en 

begrotingswijziging 2019-I ISD Bollenstreek’, 

 

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, 

 

 

Besluit: 

 

1. Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2019 van de ISD Bollenstreek 

2. Via bijgevoegde brief een positieve zienswijze in te dienen op de 

begrotingswijziging 2019-I van de ISD Bollenstreek 

 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 12 december 2019, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 
 


