VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 18 september 2014, aanvang 09.00 uur.

AANWEZIG

de heer A.D. (Adri) de Roon, voorzitter
mevrouw M.J.C. (Marie José) Fles, lid
de heer A. (Bert) Gotink, 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
__________________________________________________________________
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
Voorzitter heet iedereen van harte welkom en geeft aan dat aansluitend aan het dagelijks bestuur de
stuurgroep 3D staat gepland.
De publicaties over de prijsstijging van de Regiotaxi leidt in een aantal raden tot vragen.Voorzitter
heeft toegelicht hoe de besluitvorming in het Portefeuillehoudersoverleg tot stand is gekomen en wat
de beweegredenen zijn geweest. De tariefsverhoging is geen besluit van de ISD, maar van het
Portefeuillehoudersoverleg SA HR. Het besluit is in de vorige raadsperiode genomen en op basis van
een aantal factoren. Belangrijkste redenen zijn de hogere kosten ten op zichte van een aantal jaren
terug en de scheve verhouding tussen de kosten van het openbaar vervoer en de eigen bijdrage voor
de Regiotaxi. De stijging komt door de toename van het gebruik en het opstaptarief. Besloten is dat
secretaris “de geschiedenis” op papier zet en per mail naar het dagelijks bestuur stuurt met daarbij
een aantal gegevens, zoals het gemiddeld aantal zones per klant en een aantal financiële cijfers. In
2013 is het aantal zones aangepast en dat heeft een positieve invloed op de kosten gehad. De andere
deelnemers hebben geen behoefte om de tarieven te verhogen, omdat ze geen last hebben van deze
forse kostenstijging. Dit komt mogelijk doordat het lijnennet van het openbaar vervoer in de
Bollenstreek anders/soberder is dan in Leiden en omstreken.
Dinsdag 23 september 2014 is er weer een 3D-tafel en op 25 september 2014 is er in Noordwijk een
extra commissievergadering over Wmo en Inkoop. Mevrouw Fles heeft secretaris uitgenodigd om
hierbij anwezig te zijn. Doel van deze extra vergadering is oriënterend en informatief. In een aantal
andere gemeenten vindt een vergelijkbare bijeenkomst cq. vragenuurtje plaats.
De heer Van Kempen vraagt waarom de verordening door het dagelijks bestuur vastgesteld moet
worden en het Wmo beleidsplan niet. Het Wmo beleidsplan gaat over de Wmo in brede zin. De Wmo
verordening gaat over de maatwerkvoorzieningen. Op basis van de Gemeenschappelijke regeling is
de ISD verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding van taakveld 6 van de Wmo en dat betreft de
maatwerkvoorzieningen.
2. Verslag van de DB-vergadering van 19 juni 2014
Tekstueel:
Het verslag is met een aantal wijzigingen vastgesteld.
Bladzijde 1 (agendapunt 1): “onterecht” verwijderen en “Voorzitter heeft hierop gereageerd en een
uitleg gegeven” toegevoegd.
Bladzijde 1 (agendapunt 1): “berperkt”gewijzigd in “beperkt”.
Bladzijde 3 (agendapunt 13): “Sevicepunt Werk” gewijzigd in “Servicepunt Werk”.
Naar aanleiding van:
Bladzijde 2 (agendapunt 6): De compensatieregeling gaat via de Belastingdienst, maar de financiële
consequenties zijn nog niet bekend. Secretaris vraagt na wanneer het voorstel “Kindpakket” opgepakt
wordt.
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3. Lijst van Toezeggingen
De lijst van toezeggingen is besproken en geactualiseerd.
Actie 2013-12 en 2014-08 (Voorstel Tegenprestatie en verordening/beleidsregels) staan gepland voor
het dagelijks bestuur van 16 oktober 2014.
Actie 2014-05 (Huisvesting): Hiervoor wordt een extra dagelijks bestuur gepland, waarbij ook de
wethouders Salman en Roelfsema uitgenodigd worden. Tijdens deze bijeenkomst komt een aantal
zaken aan de orde.
e
Actie 2014-09 (Oriëntatie Stichting Rijk): Volgt in het 4 kwartaal 2014.
4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2013 en 2014
4a Ingekomen stukken
Het dagelijks bestuur heeft de lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen.
Op de ingekomen brief van een zorgaanbieder volgt volgende week per mail een conceptreactie en
het dagelijks bestuur geeft per mail een reactie/akkoord hierop. Secretaris zorgt dat het dagelijks
bestuur de volledige briefwisseling ontvangt.
4b Overzicht besluiten beleidsstukken 2013 en 2014
Overzicht is voor kennisgeving aangenomen. Een aantal bevestigingen is inmiddels binnen.
Begrotingswijziging 2014-III staat bij de meeste gemeenten als hamerstuk op de agenda.
5. Agenda algemeen bestuur 6 oktober 2014
Het dagelijks bestuur is akkoord met de voorgestelde agenda.
6. Conceptverslag openbare vergadering algemeen bestuur 30 juni 2014
Het dagelijks bestuur heeft geen opmerkingen en heeft het verslag voorlopig vastgesteld.
7. 2e marap 2014
Secretaris heeft een korte toelichting gegeven. De uitgaven op de post Zorg vallen aanzienlijk lager uit
uit dan vorig jaar begroot. Het voorstel is om voor de post Zorg een begrotingswijziging in te dienen.
De beleidsmedewerkers zorgen dat in de aanbiedingsbrief een nuance wordt aangebracht om te
voorkomen dat het beeld ontstaat dat er voldoende budget is. Gemeenten hebben eerder al met de
stijging van de uitgaven op de post Inkomen rekening gehouden. Binnenkort zijn de definitieve
budgetten 2014 bekend. Gelet op het landelijk beeld dat het aantal bijstandscliënten het afgelopen
jaar is gestegen, verwacht secretaris dat de definitieve budgetten hoger zijn dan de voorlopige
budgetten. De lagere kosten bij de Hulp bij het huishouden en de vervoerskosten kunnen veroorzaakt
worden door de kanteling, de eigen bijdrage en de aanbesteding. Stijging van de bijzondere bijstand is
onder andere te verklaren door toename van de inrichtingskosten voor asielzoekers. De toename van
een aantal regelingen, zoals bijvoorbeeld de computerregeling, heeft te maken met de stijging van het
aantal aanvragen. Hillegom is uitgezocht en daaruit blijkt dat vorig jaar in dezelfde periode 5
computers zijn verstrekt en in 2014 tot en met september 12. Als je dat extrapoleert kom je op 18
computers uit. Het dagelijks bestuur is akkoord met de tweede marap en het voorstel om een
begrotingswijziging in te dienen. De begrotingswijziging wordt voor akkoord per e-mail naar het
dagelijks bestuur gestuurd.
De heer Gotink heeft naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof (“Essent-zaak”) in de
commissie een pleidooi gehouden. Deze was gericht om de eigen partijen te benaderen en
verdringing van de arbeidsmarkt door niet Europese werknemers te voorkomen.
8. Beveiligingsbeleid ISD Bollenstreek
Het dagelijks bestuur is blij met dit voorstel, omdat in de raden hierover vragen zijn gesteld. Het is
positief dat de ISD de beveiliging op orde heeft en dat het verbeterpunt dat uit de Suwi-zelftest is
gekomen is opgepakt. Dit betekent dat de ISD niet een keer per twee jaar een evaluatie uitvoert, maar
ieder jaar. Aan de tekst op bladzijde 5 wordt toegevoegd dat niet alleen het dagelijks bestuur, maar
ook de colleges het beleidsplan moeten vaststellen. Uit juridisch onderzoek blijkt dat in tegenstelling
tot eerdere berichten de colleges het beleid moeten vaststellen en niet de raden. Bij gemeenten is dit
de bevoegdheid van een college en bij een Gemeenschappelijke regeling de bevoegdheid van het
dagelijks bestuur en de colleges van de deelnemende gemeenten. Secretaris adviseert de colleges
het beleidsplan wel ter informatie naar de raden te sturen.
Secretaris geeft per mail nog aan waar exact in het beleid staat beschreven dat informatie zonder
toestemming niet wordt uitgewisseld met andere organisaties zonder expliciete toestemming van de
klant. Bij de ISD is alles goed geregeld en belangrijk is dat bij de Toegang per 1 januari 2015 de
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afspraken met andere partijen goed geregeld zijn. Binnen de ISD-organsiatie is uitwisseling van de
klantgegevens geen probleem en dat is straks niet anders dan nu het geval is. Het gaat juist om de
afspraken tussen organisaties onderling. Bij de AWBZ heeft de wetgever expliciet bepaald dat de
informatie van de klanten nu al aan de ISD verstrekt mag worden. Het systeem bij de ISD is goed en
waterdicht. Het dagelijks bestuur heeft buiten een tekstuele aanvulling geen opmerkingen op het
beleidsplan en het beleidsplan vastgesteld. Het beleidsplan gaat na het dagelijks bestuur naar de
colleges toe.
9. Voorstel hulp bij het huishouden per 1 januari 2015
Secretaris heeft een korte toelichting op de adviezen gegeven. Het dagelijks bestuur heeft over de
voorstellen van gedachten gewisseld en gediscussieerd.
Het dagelijks bestuur is unaniem akkoord met het voorstel om de huidige zorg in natura voor
bestaande klanten onder de huidige condities te handhaven tot 1 januari 2016.
Het dagelijks bestuur is verdeeld van mening om voor nieuwe klanten (categorie 1), net als Katwijk,
vanaf 1 januari 2015 een algemene voorziening in te voeren. Redenen om de algemene voorziening
nog niet in te voeren zijn een zachte landing, het gevoel van een aantal raadsleden en het verschil
van werkwijze voor bestaande en nieuwe klanten. Het beeld van de discussie in de stuurgroep is dat
ook de algemene voorziening pas in 2016 wordt ingevoerd en dat we met elkaar in 2015 zoveel
mogelijk rust moeten creëren. Redenen om de algemene voorziening juist wel in te voeren zijn nu de
lijnen alvast neerzetten, de voorgenomen plannen volhouden en bekijken of verdere uitbreiding van de
algemene voorziening mogelijk is. Verschil van werkwijze speelt altijd bij bestaande en nieuwe
klanten, omdat voor bestaande klanten sprake is van een overgangsrecht. Uitstellen voor nieuwe
klanten heeft als nadeel dat ze een jaar gebruik mogen maken en dan weer moeten wennen aan een
nieuwe werkwijze. Voordeel om voor nieuwe klanten te starten is dat we met kleine aantallen kunnen
wennen aan de nieuwe werkwijze. Doorgaan met de huidige werkwijze voor bestaande en nieuwe
klanten heeft voor gemeenten financiële consequenties. De mening van de politiek is op dit moment
nog niet van alle gemeenten bekend. Met de huidige voorzetting voor bestaande klanten blijft voor de
zorgaanbieders 85/90% hetzelfde en daaruit kunnen we concluderen dat de “zorg van
zorgaanbieders” onterecht is.
Gelet op de meningen van de leden van het dagelijks bestuur (Voorzitter voor, de heer Gotink twijfels
en kan met beide opties akkoord gaan, mevrouw Fles, mevrouw Snuif en de heer Van Kempen tegen)
is van één lijn binnen het dagelijks bestuur geen sprake. Daarom is besloten dat secretaris nagaat of
afwijken per gemeente mogelijk is en kunnen de colleges voor hun gemeente de keuze bepalen van
wel/geen algemene voorziening per 1 januari 2015 en dit aan de raden voorleggen. Voor de
zorgaanbieders is de verlenging tot 1 januari 2016 een positieve ontwikkeling.
Het dagelijks bestuur is akkoord om het systeem van Stipter in 2015 te handhaven, maar is van
mening verdeeld over het aanpassen van de robotvariabelen. Het aanpassen van de robotvariabelen
is een bevoegdheid van het dagelijks bestuur en kan per gemeente afwijken. Voorzitter is geen
voorstander om de voorkeur klant op 100% te zetten en heeft als voorkeur om de huidige werkwijze,
die goed bevalt, van 80% voorkeur klant te handhaven, omdat 100% voorkeur klant financiële
consequenties heeft. De overige bestuursleden geven de voorkeur om de robotvariabelen aan te
passen met 100% klantvoorkeur. Mevrouw Snuif vindt het jammer dat de besluitvorming niet leidt tot
en uniforme werkwijze, zoals wel de insteek is geweest bij het Valenstijnsakkoord. Ook voorzitter
erkent dit, maar soms is het politek gezien niet haalbaar. En als het binnen de bedrijfsvoering van de
ISD mogelijk is kunnen afwijkingen per gemeente blijven plaatsvinden.
Besloten is dat secretaris een financiële doorrekening probeert te maken van de consequenties
aanpassing robotvariabel met 100% klantvoorkeur. Daarnaast maakt secretaris een voorstel met
aanbiedingsbrief voor de colleges en maken de gemeente, op basis van het collegevoorstel, zelf een
raadsvoorstel.
10. Formatieonderzoek ISD Bollenstreek
Het voorgestelde onderzoek staat los van de bestuursopdracht van gemeenten. Bij het onderzoek
neemt de ISD wel een aantal mogelijke scenario’s mee zoals bijvoorbeeld contractmanagement,
mogelijke deelname aan jeugd- en gezinsteams en uitbreiding schulddienstverlening). Bij de keuze
voor het bureau staat de kwaliteit voorop en dit staat los van opdrachten die gemeenten zelf aan dit
bureau hebben gegeven. Het dagelijks bestuur is akkoord met het voorstel.

3

11. Verordening Wmo 2015
Het dagelijks bestuur heeft de verordening al eerder bespoken en nu is de reactie van de adviesraden
en het ambtelijk advies toegevoegd. De adviesraad van Noordwijkerhout heeft haar advies
gecombineerd met het Wmo beleidsplan. Dit advies is inmiddels bekend en wordt meegestuurd naar
de raden.
Mevrouw Fles vindt de verordening moeilijk leesbaar en verwijst naar de leesbaarheid van het voorstel
van Jeugdzorg en vraagt of de verwijzing naar de artikelen wel klopt. (noot notulist: dit is nagevraagd en de
artikelen zijn juist).

Op verzoek van het dagelijks bestuur wordt de aanbiedingsnotitie en de verordening op een aantal
punten tekstueel aangepast. (noot notulist: aangepaste versie is met wijzigingen zichtbaar 18 september 2014 per mail
naar het dagelijks bestuur gestuurd). Daarnaast heeft secretaris op een aantal onderdelen, zoals goedkoopst
adequaat, gebruikelijke hulp, algemeen gebruikelijk en algemene voorziening, kwaliteitseisen en de
evaluatietermijn een toelichting gegeven.
Het dagelijks bestuur is op basis van de toegezegde tekstuele aanpassingen akkoord met de
verordening. De aangepaste verordening wordt deze week aan het dagelijks en de gemeenteraden
aangeboden (noot notulist: brief is 18 september 2014 naar de gemeenteraden verstuurd).
(Noot notulist: In de nieuwsbrief van de VNG van 19 september 2014 staat dat de modelverordening Wmo is aangepast. Voor
de verordening volgt een addendum.)

12. Reactie clientenraad op besluit website
Hat dagelijks bestuur heeft besloten deze reactie te bespreken in het overleg met de clientenraad, dat
in oktober aansluitend aan het dagelijks bestuur plaatsvindt.
13. Ontwikkelingen drie decentralisaties
Niet besproken, omdat het onderwerp ook aan bod komt bij de stuurgroep 3D.
14. Servicepunt Werk
Niet besproken, omdat het onderwerp ook aan bod komt bij de stuurgroep 3D.
15. Economische ontwikkelingen/arbeidsmarktanalyse
Een mogelijke verbetering is zichtbaar. Het aantal bijstandscliënten is de laatste weken gedaald en
dat komt mede doordat een aantal jongeren per 1 september 2014 weer naar school is. Positief is dat
de ISD er bovenop zit en dat er gelukkig nog steeds mensen uitstromen.
16. Managementinformatie 2 september 2014
Het dagelijks bestuur heeft de informatie voor kennisgeving aangenomen en heeft over een aantal
punten een vraag gesteld. Dit betreft het aantal personen onbekend bij de particpatieladder en het
aantal dat 2 jaar-5 jaar in traject zit. Aantal personen dat langer in traject zit heeft met de
administratieve afhandeling van loonkostensubsidie te maken. Secretaris informeert of dit anders
gepresenteerd kan worden. Van alle werkprocessen is 96% binnen de wettelijke termijn van 8 weken
afgehandeld. Sommige werkprocessen duren langer vanwege de complexiteit of een medisch
onderzoek. De klant wordt hierover wel op de hoogte gesteld.
17. Verzamelbrief en reactie ISD
Het dagelijks bestuur heeft de informatie voor kennisgeving aangenomen.
In juni hebben klanten over de Wet hervorming kindregelingen een brief gekregen met het signaal “u
krijgt minder uitkering”en eind 2014 volgt een brief met aanvullende informatie.
Noordwijk wil de samenwerking met de Voedselbank afbouwen, omdat Noordwijk van mening is dat
de regelingen zo moeten zijn dat een Voedselbank niet nodig is. Uiteindelijk is de Sociale dienst het
sociale vangnet.
Wat voor convenant met de Voedselbank van Noordwijkerhout is afgesloten en door wie wordt
uitgezocht. (noot notulist: deze opmerking is niet terecht, omdat er geen convenant is met de Voedselbank. Er is vanuit de
ISD regelmatig contact met de contactpersoon. Deze contactpersoon heeft destijds namens de PCI van Noordwijkerhout de
intentieverklaring armoedebestrijding ondertekend en dat verklaart het misverstand).

18. Ziekteverzuim augustus 2014
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het ziekteverzuimoverzicht en constateert dat het
percentage goed blijft.
19. Wat verder ter tafel komt
Geen.
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20. Rondvraag
Geen gebruik van gemaakt.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 16 oktober 2014
De voorzitter,
A.D. de Roon

De secretaris,
R.J. ‘t Jong
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