
Besluit algemeen bestuur over begroting 2023

Geachte leden van de raad,

1
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Het algemeen bestuur heeft op 4 juli 2022 de voorgestelde begroting 2023 ongewijzigd vastgesteld. 
Via deze brief informeer ik u over het besluit dat het algemeen bestuur heeft genomen op de 
zienswijzen die door de raden van de ISD gemeenten op de conceptbegroting ISD Bollenstreek 2023 
zijn uitgebracht.

Inleiding
Het algemeen bestuur heeft op 4 juli 2022 de begroting 2023, zoals de ISD die op 13 april 2022 
namens het dagelijks bestuur aan de raden heeft aangeboden, ongewijzigd vastgesteld.

Uit de gevoelens van de raden blijkt dat alle raden postief zijn over de aangeboden begroting 2023, 
waarvoor dank. Vanuit alle raden is aandacht gevraagd voor de stijgende zorgkosten en is om 
voorstellen gevraagd om de kosten beheersbaar te houden.

Aanvullende opmerking Hillegom
Vanuit de raad van Hillegom is terecht de reactie gekomen dat in de begroting een onjuistheid staat. 
Het betreft de berekening van de bezuinigingsopdracht van Holland Rijnland in tabel 29/bladzijde 31 
van de begroting. In deze tabel was begrotingswijziging 2022-1 niet verwerkt. 
We vinden het vervelend dat deze onjuistheid erin staat, maar deze onjuistheid heeft geen 
consequenties voor de begroting 2023 zelf en de bezuinigingsopdracht. Dat is de reden dat het 
algemeen bestuur de begroting 2023 ongewijzigd heeft vastgesteld.
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Discussie Zorguitgaven en planning
Om de zorguitgaven beheersbaar te houden heeft er in februari 2022 met de toenmalige raadsleden 
al een eerste discussie plaatsgevonden over de mogelijkheden om de Zorguitgaven beheersbaar te 
houden. Vanwege een onverwachtse extra raad in Noordwijk was Noordwijk minder 
vertegenwoordigd die avond. Zoals de ISD destijds heeft toegezegd komt de ISD met een verdere 
uitwerking van de mogelijkheden en vindt er met de huidige raadsleden een vervolgdiscussie plaats. 
Bij dit traject worden in ieder geval ook de Adviesraden sociaal domein betrokken en kijkt de ISD 
naar voorbeelden uit het land.
De ISD komt dit jaar met de voorstellen. Het streven is om de besluitvorming uiterlijk in februari 2023 
af te ronden, zodat de ISD de mogelijke financiële consequenties kan meenemen met de 
begroting 2024. In maart 2023 stelt de ISD deze begroting.
Voor het dagelijks bestuur van 25 augustus 2022 komt de ISD met een concrete planning en 
procedurevoorstel.
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Vragen
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen over de begroting 2023 
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 ^ehskeek, namens deze.


