Bijlage nr. 2

VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op maandag 18 september 2017.

AANWEZIG

de heer A.D. (Adri) de Roon, voorzitter
de heer A. (Bert) Gotink, lid
mevrouw M.J.C. (Marie José) Fles, lid
De heer A.L. (Arno) van Kempen, lid
mevrouw A.E. (Annechien) Snuif, lid
de heer R.J. (Robert) ‘t Jong, secretaris
mevrouw C.A.M. (Elian) Cozijn, notulist

de heer D.T.C. (Dennis) Salman, portefeuillehouder Participatie Noordwijk
_________________________________________________________________________________

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Mevrouw Fles heeft een korte terugkoppeling gegeven van de bijeenkomst, georganiseerd door Puur
Noordwijk, over de hulp bij het huishouden. Het verslag is nog niet beschikbaar. Tijdens de
bijeenkomst was ook een oud huisarts aanwezig. Die gaf duidelijk aan dat de indicatie voor de hulp bij
het huishouden niet thuishoort bij een huisarts. Dat is niet goed voor de vertrouwensrelatie ‘huisartspatiënt’.
De heer Van Kempen meldt dat in de commissie Teylingen het voorstel HHT/mantelzorg HbH is
besproken en dat het voorstel als bespreekstuk naar de raad gaat. Drie van de zes partijen nemen het
mee terug naar hun fractie. Een partij vraagt of het bedrag niet beter voor innovatie gebruikt kan
worden en twee andere partijen vragen of het niet breder ingezet kan worden of net als de
mantelzorgpas van Noordwijk. In Noordwijk geldt de huishoudelijke hulp toelage (HHT) overigens wel
voor de hulp bij het huishouden. De raad van Hillegom heeft ook gekozen voor een bredere
inzetbaarheid en WelzijnsKompas is bezig met de implementatie daarvan. De raad van Lisse is wel
met het voorstel akkoord gegaan.
Mevrouw Fles heeft van het CDA een aantal vragen gehad over de minima-monitor.
Aan de agenda zijn toegevoegd:
6.a
Procedure verordening Wmo
6.b
Toezichthouderschap PW
6.c
Proces HHT/mantelzorg
6.d
Terugkoppeling overleg cliëntenraad
Het dagelijks bestuur heeft de agenda met bovengenoemde aanvullingen vastgesteld.
2. Verslag van de DB-vergadering van 31 augustus 2017
Tekstueel:
Het verslag is met een tekstuele wijziging vastgesteld.
Bladzijde 4 (agendapunt 10): ‘Besloten is dat de heer Van Kempen….’ gewijzigd in ‘Besloten is dat er
een afspraak komt tussen de heer Van Kempen…’.
Naar aanleiding van:
Bladzijde 2 (agendapunt 6): Voorstel uitvoeringsregels minimabeleid komt op de lijst van toezeggingen
te staan.
Bladzijde 4 (agendapunt 10): De meningen over de afspraken zijn verdeeld. De heer Van Kempen
gaat ervanuit dat de ISD met een eenvoudige versie komt en dat de communicatiemedewerker
daarvan een samenvatting maakt in plaats van dat na het gezamenlijk overleg de
communicatiemedewerker met een eenvoudige versie komt. Besloten is dat de ISD een afspraak
maakt en dat eerst duidelijk moet worden wie wat doet en wanneer. De raad van oktober is niet meer
haalbaar en de maand november is de heer Van Kempen afwezig. Mogelijk is de begrotingsraad van
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2 november 2017 een optie om het voorstel te bespreken.
3. Halfjaarcijfers 2017
Het dagelijks bestuur heeft de halfjaarcijfers inclusief de toegevoegde cijfers/analyses besproken. Een
goede analyse over de hulp bij het huishouden kan de ISD nog niet geven, omdat een schoon en
leefbaar huis in Noordwijk per 1 januari 2017 is ingevoerd, maar bij drie gemeenten pas vanaf
1 april 2017. Wat Jeugd betreft heeft de ISD alleen de cijfermatig gegevens, maar niet de inhoudelijke
informatie. Die informatie is bekend bij de JGT’s.
Het dagelijks bestuur verwacht dat meer maatwerk niet kostenverlagend werkt. De vraag is gesteld of
het voor de ISD mogelijk is om de komende periode bij te houden/in kaart te brengen wat maatwerk
kost. Met maatwerk gaat het niet om de standaard maatwerkvoorzieningen, maar om toekenningen
gelet op bijzondere omstandigheden (bijvorbeeld Wlz indicatie en voor gewenningsperiode nog Wmo
of extra collectief vervoer vanwege partner in verpleegtehuis). Het gaat om voorstellen waar we
eigenlijk nee tegen moeten zeggen, maar die we toch toekennen. Het dagelijks bestuur begrijpt dat de
vraag niet makkelijk is, maar secretaris kijkt wat mogelijk is.
Op verzoek van het dagelijks bestuur past de ISD een zin in het voorwoord aan. Met deze aanpassing
gaat het dagelijks bestuur akkoord met de halfjaarcijfers 2017.
4. Begrotingswijziging 2017-III
Het dagelijks bestuur heeft de begrotingswijziging besproken. De halfjaarcijfers hebben ook invloed op
de begroting 2018. Besloten is de begrotingswijziging 2018 te combineren met de consequenties van
de nieuwe Wmo verordening. De ISD neemt hierover een opmerking op in de begrotingswijziging
2017-III, zodat de beleidsmedewerkers dit ook in het raadsvoorstel kunnen opnemen.
Bij de exploitatiekosten is al rekening gehouden met de aangepaste formatie naar aanleiding van de
eerste toepassing van de rekenregels.
Voor 2017 is dit de derde begrotingswijziging en de vraag is gesteld of zoveel wijzigingen wel zinvol
zijn. Dit heeft te maken met het feit dat de ISD geen reserves mag hebben en de ISD daardoor de ene
keer geld teruggeeft en de andere keer weer geld vraagt. Ook aangepaste wetgeving, uitspraken van
de CRvB hebben invloed op de financiën. Het aantal begrotingswijzigingen kan beperkt worden door
het toestaan van reserves. Voor bestuurders is het niet altijd transparant hoeveel budget gemeenten
extra ter compensatie krijgen (zoas bjvoorbeeld door aanpassing wettelijk beleid eigen bijdrage).
5. 1e Concept Vangnetregeling
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het concept. De definitieve versie voor het dagelijks
bestuur van 28 september 2017 volgt eind van de week. Het dagelijks bestuur is akkoord met het
voorstel van secretaris om de halfjaarcijfers 2017, de begrotingswijziging 2017-III en de
Vangnetregeling gezamenlijk aan de raden aan te bieden. Om in 2018 de Vangnetregeling 2017 aan
te kunnen vragen moeten de raden in 2017 instemmen met het voorstel. De beleidsambtenaren
hebben hun input gestuurd en de ISD verwerkt deze input in het voorstel. De ISD heeft het SPW om
input gevraagd. De raden krijgen op basis van de gemeenschappelijke regeling ISD 8 weken de tijd
om hun gevoelens op de halfjaarcijfers en de begrotingswijziging 2017-III te uiten. De ISD stuurt de
stukken zo spoedig mogelijk na het dagelijks bestuur van 28 september 2017 naar de raden toe.
Vanwege de termijn heeft het dagelijks bestuur besloten de openbare vergadering van 20 novenmber
2017 te annuleren. Het algemeen bestuur kan de stukken in het overleg van 18 december 2017
vaststellen.
De Vangnetregeling 2016 is voor drie gemeenten aangevraagd, maar het is nog niet bekend of de
Vangnetregeling is toegekend. Voor de doorontwikkeling van het project statushouders komt de ISD
nog met een voorstel.
Het dagelijks bestuur heeft een aantal vragen gesteld/opmerkingen gemaakt.
Op bladzijde 4 ad 2 staat de opmerking dat er veel Nuggers met een loonkostensubsidie zijn en dat
die uitgaven geen invloed hebben op het aantal uitkeringsgerechtigden. Ondanks dit vindt het
dagelijks bestuur dit wel een belangrijke doelgroep en hebben de uitgaven wel een maatschappelijke
positieve meerwaarde. Ook deze doelgroep (waaronder VSO pro) vallen onder de doelgroep van de
gemeenten. De ISD neemt hierover een opmerking op in het voorstel.
Vanuit diverse signalen van het SPW schijnt het lastig te zijn om de banenafspraken (o.a. aantal
gecreëerde plaatsen en het aantal geplaatsen goed in beeld te krijgen. Afgesproken is hierover in de
tekst een opmerking te plaatsen. Het genoemde aantal van drie betreft de drie plaatsen bij de ISD. De
ISD krijgt de informatie over het aantal plaatsen bij de gemeenten.
Bij voorstel 2 over statushouders kan de term ‘in afgeslankte vorm’ eruit. Een concreet voorstel volgt
nog.
Voorstel 4 roept vragen op en is niet helder. Waarom wil de ISD de verordening loonkostensubsidie
terugnemen en waarom is een aparte verordening nodig? Kunnen er niet gewoon goede afspraken
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gemaakt worden? En is de verordening al omgezet naar de GR KDB? Secretaris vraagt dat na.
6. Wat verder ter tafel komt
6.a
Proces Wmo verordening
De Wmo is continu in ontwikkeling en dat betekent dat de verordening regelmatig aangepast moet
worden. Op basis van de aangepaste modelverordening van de VNG, een algemene maatregel van
bestuur over de reële kostpijs hulp bij het huishouden en een uitspraak van de CRvB en de algemeen
bindende CAO voor hulp bij het huishouden moet de verordening aangepast worden. Het aanpassen
van de verordening is veel werk en moet zorgvuldig gedaan worden. Vanwege het tijdig aanbieden
van de informatie richting de SVB en het CAK moeten de raden de verordening voor
1 december 2017 vaststellen. Om dat te halen moet de verordening deze week al klaar zijn en dat
gaat niet lukken. De verordening kan uiterlijk 29 september 2017 beschikbaar zijn. In het belang van
de klanten is het wel wenselijk dat de raden voor 1 decemebr 2017 de verordening vaststellen. Voor
twee (Hilegom/Teylingen) van de vijf gemeenten is dat mogelijk een probleem, maar de betrokken
bestuurders gaan hierover in overleg met de griffie/de agendacommissie. Secretaris stuurt het
dagelijks bestuur nog een korte memo wat de consequenties zijn als besluiten na 1 december 2017
plaatsvinden.
Op de agenda van het dagelijks bestuur staat een notitie over de reële kostprijs HbH. De raden gaan
over de systematiek van de kostprijs, maar niet over de reële prijs. Het dagelijks bestuur kan over een
aantal tarieven/suggesties een besluit nemen. Secretaris bespreekt de highlights
van de verordening in het dagelijks bestuur van 28 september 2017.
In het belang van de klanten is de insteek van het dagelijks bestuur het proces voor 1 december 2017
af te ronden.
6.b
Toezichthouder PW
Bij de ISD is op dit moment nog maar één consulent aangewezen als toezichthouder. Op basis van
een toelichting van secretaris heeft het dagelijks bestuur besloten om twee consulenten sociale
recherche en één consulent Handhaving ook te benoemen tot toezichthouder PW.
6.c
Proces HHT/mantelzorg
Verplaatst naar het dagelijks bestuur van 28 september 2017.
6.d
Terugkoppeling Cliëntenraad
Verplaatst naar het dagelijks bestuur van 28 september 2017.
7. Rondvraag en sluiting
Geen gebruik van gemaakt.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 28 september 2017

De voorzitter,
A.D. de Roon

De secretaris,
R.J. ’t Jong
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