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De raad wordt gevraagd kennis te nemen van bijgevoegde over het
besluit algemeen bestuur over begroting 2022.
Het algemeen bestuur heeft 28 juni 2021 de voorgestelde begroting 2022 ongewijzigd
vastgesteld. In de brief van de ISD Bollenstreek kunt u lezen welk besluit het algemeen
bestuur heeft genomen op de zienswijzen, die op de conceptbegroting ISD Bollenstreek
2022 zijn uitgebracht. De brief van de ISD Bollenstreek is in de bijlage terug te vinden.
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: Besluit algemeen bestuur over begroting 2022

Lisse, 26 augustus 2021
Verzonden: 1 september 2021

Geachte leden van de raad,
Het algemeen bestuur heeft 28 juni 2021 de voorgestelde begroting 2022 ongewijzigd vastgesteld.
Via deze brief informeer ik u over het besluit dat het algemeen bestuur heeft genomen op de
zienswijzen die op de conceptbegroting ISD Bollenstreek 2022 zijn uitgebracht.
Inleiding
Het algemeen bestuur heeft op 28 juni 2021 de begroting 2022, zoals de ISD die op 16 april 2021
namens het dagelijks bestuur aan de raden heeft aangeboden, ongewijzigd vastgesteld.
Hieronder vindt u de uitleg waarom het algemeen bestuur de gevoelens van de raden van Lisse en
Teylingen niet heeft overgenomen en de begroting ongewijzigd heeft vastgesteld.
Reactie raad Hillegom
De raad van Hillegom heeft een positieve zienswijze gegeven op de begroting 2022.
Reactie raad Lisse
De raad van Lisse heeft de begroting op 27 mei 2021 besproken en heeft een positieve zienswijze
gegeven met daarbij de vraag of de begrotingssystematiek zoals deze bij de begroting 2021 was
gehanteerd ook toegepast kan worden op de begroting 2022.
Reactie raad Noordwijk
De raad van Noordwijk vindt dat de begroting 2022 een realistisch beeld geeft van de verwachte
kosten. Daarom heeft de Noordwijkse gemeenteraad besloten geen zienswijze in te dienen ten
aanzien van de begroting 2022. Dat standpunt had de raad ook ten aanzien van de begroting 2021.
Reactie raad Teylingen
De raad van Teylingen heeft op 3 juni 2021 de begroting besproken en heeft ook het verzoek gedaan
om de begroting 2022 aan te passen conform de begrotingssystematiek van 2021.
Begroting 2021
Voor de gemeente Hillegom is vorig jaar de aangeboden begroting 2021 op de post Zorg
aangepast/aangescherpt voor de onderdelen woningaanpassingen, eigen bijdrage en Pgb jeugd.
Voor de gemeenten Lisse en Teylingen is vorig jaar de aangeboden begroting 2021 op de post Zorg
aangepast/aangescherpt voor de onderdelen woningaanpassingen, eigen bijdrage en Pgb jeugd en

is er geen verhoging doorgevoerd vanwege de vergrijzing en het abonnementstarief.
Voor de gemeente Noordwijk is de post Zorg ongewijzigd vastgesteld.
Behandeling algemeen bestuur begroting 2022
Het algemeen bestuur heeft de zienswijzen besproken. In de aangeboden begroting 2022 heeft de
ISD geen extra verhoging vanwege het abonnementstarief opgenomen; dit is ook de achterliggende
gedachte geweest achter de ingebrachte zienswijzen, waardoor per saldo hetgeen u inhoudelijk
voorstaat, is bereikt. Voor de vergrijzing is wel een beperkte toename van 1% per jaar opgenomen.
Op basis van de halfjaarcijfers 2021, waaruit blijkt dat het aantal voorzieningen Wmo is toegenomen,
adviseert secretaris om de begroting 2022 niet aan te passen aan de begrotingssystematiek van
2021. Op basis van de actuele gegevens acht de ISD dat niet realistisch.
Besluit algemeen bestuur begroting 2022
Op basis van deze actuele informatie en het advies van de secretaris heeft het algemeen bestuur
besloten om de begroting 2022 ongewijzigd vast te stellen en aan de Provincie aan te bieden.
Dat betekent inclusief de voorgestelde vergrijzing en zonder het abonnementstarief.
Vragen
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen over de begroting 2022
kunt u terecht bij de controller, de heer F.R. (Freek) Seiffers, telefonisch bereikbaar op
(0252) 251 662 en per e-mail via f.seiffers@isdbollenstreek.nl.
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de
ISD Bollenstreek, namens deze,

mr. R.J. (Robert) ’t Jong
directeur

