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Programmaverantwoording 2021 en Programmabegroting 2023

Geachte leden van de raad,

U ontvangt hierbij de programmaverantwoording 2021 en de programmabegroling 2023 van de

ISD Bollenstreek.

Prog rammaverantwoord ing 2021
U ontvangt conform artikel 50 van de Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek de
programmaverantwoording 2021 ter kennisname. Het algemeen bestuur is het bevoegd orgaan om

de [rogrammaverantwoording vast te stellen. Besluitvorming vindt plaats in de openbare vergadering

van het algemeen bestuur op maandag 27 juni2022'
Naast de jãarstukken ontvangt u van ons twee infographics. De een betreft die van de ISD

Bollenstreek totaal en de ander van uw eigen gemeente.

Begroting 2023
Als vierde bijlage treft u de begroting 2023 aan. Deze begroting is net als voorgaande jaren

gebaseerd op bestaand beleid en ontwikkelingen voor zover die nu bekend zijn.

Bij de Participatiewet is sprake van landelijke wetgeving en daar hebt u als raad geen directe invloed

op. Bij de Zorguitgaven hebt u als raad meer bevoegdheden om aan de spreekwoordelijke knoppen

te draaien en is het mogelijk om het beleid op onderdelen aan te passen en daarmee de uitgaven

beheersbaar te houden. Hierover is begin 2022 met de raden een eerste discussie gestart en met de

huidige raden vindt de vervolgdiscussie plaats.

Het blijft voor de ISD onzeker welke effecten het Coronavirus en de ontwikkelingen in de wereld

(zoals bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne) hebben op de taken die de ISD uitvoert.

Procedure
U hebt conform artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek het recht om het

algemeen bestuur van uw gevoelens over de programmabegroting 2023 op de hoogte te stellen. U
kunt uw gevoelens over de programmabegroting 2022 schriftelijk binnen acht weken na verzending

van deze brief bij ons kenbaar maken.

Beg roti n gswijzig i n g 2022-al
Voõr 2022 komen we met een extra begrotingswijziging, omdat de consequenties van de

energietoeslag2022 bij het opstellen van de begroting 2022 nog niet bekend waren. We komen

na de halfjaarcijfers 2022 met de begrotingswijziging 2022-ll.
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Vragen
lk 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@ isd bol lenstreek. nl.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de
ISD Bollenstreek, namens deze,
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