
 

 
 

 
 
 

 
Geacht college, 
 
Ik stuur u hierbij namens het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek begrotingswijziging 2022-I. 
Wilt u deze begrotingswijziging 2022-I voor gevoelens doorgeleiden naar uw gemeenteraad.  
 
Korte toelichting  
Aanleiding voor deze begrotingswijziging is het Principeakkoord voor de nieuwe CAO afspraken, de 
uitvoering van de Wet inburgering en het starten van twee pilots Beschermd Wonen. 
De nieuwe CAO is een afspraak tussen de gemeenten en vakbonden en daardoor ook automatisch 
van toepassing op de ISD Bollenstreek. De Wet inburgering en de pilots Beschermd Wonen zijn voor 
de ISD Bollenstreek nieuwe taken, die bij het opstellen van de begroting 2022 nog niet bekend 
waren.  
 
Voor deze nieuwe taken ontvangen de gemeenten extra geld van het Rijk. Het gaat hierbij om het 
beschikbaar stellen van budget aan de ISD Bollenstreek, zodat wij financieel rechtmatig de nieuwe 
taken kunnen uitvoeren.  
 
Tegemoetkoming Energiekosten 
Het Rijk heeft besloten om mensen met een laag inkomen, ter compenastie van de hoge 
energiekosten, eenmalig via categoriale bijstand een bedrag toe te kennen. De formele regeling is 
nog niet vastgesteld. De uitvoering valt onder de taken van de ISD Bollenstreek. 
Deze uitgaven zijn nog niet begroot en nemen we mee met de halfjaarcijfers van 2022 en een 
volgende begrotingswijziging.  

Voorstel 
We stellen we voor de Begroting ISD Bollenstreek 2022 met een bedrag van € 1.623.887 hoger vast 
te stellen.      

  
Besluitvorming 
Conform artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek 2019 heeft de raad  
acht weken de tijd om haar gevoelens kenbaar te maken.    
 
Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek stelt de begrotingswijziging 2022-I formeel vast in de 
openbare vergadering van donderdag 10 maart 2022.    
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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) 251 662  en per mail via 
f.seiffers@isdbollenstreek.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het dagelijks bestuur van de  
ISD Bollenstreek, namens deze, 

 
 
Mr. R.J. ‘t (Robert) Jong 
directeur 
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