VERSLAG

van de vergadering van het (extra) dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op woensdag 3 april 2019.

AANWEZIG

de heer D.T.C. (Dennis) Salman, lid en voorzitter
de heer A.L. (Arno) van Kempen, lid en plv. voorzitter
mevrouw J.A.C. (Jolanda) Langeveld, lid
de heer F.Q.A.(Fred) van Trigt, lid
de heer R.J. (Robert) ‘t Jong, secretaris
mevrouw C.A.M. (Elian) Cozijn, notulist

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
De aanbesteding ICT staat onder voorbehoud op de agenda en is verplaatst naar het
dagelijks bestuur van 11 april 2019.
2. Uitwerking Contourennota/Project Meedoen!
Het dagelijks bestuur heeft de notitie met de projectvoorstellen besproken. Naast een aantal tekstuele
aanpassingen heeft het dagelijks bestuur een aantal opmerkingen gemaakt/vragen gesteld en die
heeft secretaris beantwoord.
Het dagelijks bestuur vindt de voorstellen goed en dat geldt ook voor het innovatiebudget. De
verwachting is dat de raden de voorstellen positief ontvangen.
De reden dat de consequenties van het abonnementstarief en de Wmo/Wlz in het voorstel ontbreken
komt omdat die los staan van het project. De consequenties van het abonnementstarief zijn nog niet
bekend. De ISD heeft vooralsnog in de begroting 2020 een verwachte stijging van 5% opgenomen.
Het is goed om daar wel een keer in het dagelijks bestuur over te spreken. Gemeenten kunnen zelf
bepalen wat ze doen met het BUIG-budget dat overblijft; dat kan ook ten gunste van de Wmo uitgaven
komen.
Het initiatief voor de algemene voorzieningen ligt bij de gemeenten en staat in het Wmo
beleidsplan/de Transformatieagenda. Het dagelijks bestuur vindt dat de ISD, vanuit haar kennis over
de maatwerkvoorzieningen, hier wel bij betrokken moet worden en dat de actie wat formeler/concreter
gemaakt mag worden. Er zijn wel algemene voorzieningen, maar de insteek is te onderzoeken welke
maatwerkvoorzieningen algemeen gemaakt kunnen worden. In het bestuurlijk overleg sociaal domein
bespreken de bestuurders de uitwerking van de algemene voorzieningen.
De ISD heeft voor de commissie van Teylingen een Googlemaps kaart gemaakt met daarop de
locaties met voorzieningen van de ISD. De ISD verwerkt daar ook de sociale kaart van Teylingen nog
in. De ISD maakt die kaart ook voor de andere gemeenten en op basis van die informatie kunnen
gemeenten zien waar in de wijk het beste een algemene voorziening past.
De raden hebben de ISD verzocht om met een kadernota te komen en dat heeft geleid tot de
contourennota. Het Project Meedoen! is een concrete uitwerking van het overleg met de raden.
In het voorstel staat een bedrag van € 1,2 miljoen en in de commissie van Teylingen ging het over een
bedrag van € 1,2 miljoen budget dat overblijft. Alleen al door de fusie van Noordwijk is in 2019 en
2020 sprake van een fors overschot op het BUIG-budget en dat staat los van het dalend aantal
bijstandsgerechtigden. Tenzij de economie helemaal instort, maar anders is het verwacht overschot
op de BUIG safe. Het budget is niet geoormerkt en daarom kunnen gemeenten zelf bepalen wat ze
met het budget doen. De ISD vraagt de gemeenten het bedrag dat de ISD verwacht nodig te hebben
voor de uitvoering.
In augustus 2019 heeft de ISD de halfjaarcijfers over 2019. De ISD weet niet hoeveel budget
gemeenten totaal van de Overheid krijgen, maar die kennis is wel aanwezig bij de financieel
beleidsambtenaren van de gemeenten.
De insteek van de ISD is korte trajecten, zodat tussentijds bijsturen mogelijk is. En daarbij niet het
volledig bedrag opmaken en de uitgaven niet structureel maken. Dat sluit aan bij het advies van de
portefeuillehouders Financien.
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De ISD neemt nog een opmerking op over het aantal fte in relatie met de daling van het
bijstandsbestand en de inzet van fte bij het project statushouders en het project Meedoen! en zorgt
voor een specificatie van de kosten per fte.
Op de wijze waarop de ISD het voor ogen heeft is de uitvoering van het Innovatiebudget juridisch
mogelijk. De ISD mag en gaat geen subsisies verstrekken, maar werkt met een aantal partijen die op
basis van een programma van eisen een offerte kunnen maken.
Het werken met belonen komt voort uit schulddienstverlening en de jubileumconferentie van de ISD.
Daaruit blijkt dat belonen beter werkt dan straffen en op basis daarvan ligt nu het beloningsvoorstel.
Het dagelijks bestuur heeft de voorkeur om dit beloningsvoorstel aan alle gemeenten voor te leggen
en niet te kiezen om de beloning als pilot bij twee gemeenten wel invoeren en bij twee gemeenten
niet, tenzij de raden anders wensen.
Voorlopig is de doelgroep gebaseerd op de bijstandsgerechtigen, omdat die doelgroep bij de ISD
bekend is en Nuggers en andere mensen uit de doelgroep ‘Welzijn’ niet. Op basis van de ervaringen
kan later besloten worden om de doelgroep uit te breiden.
Op verzoek van het dagelijks bestuur voegt de ISD nog de verwachte resultaten/ambities toe.
De uitvoering van het project is gebaseerd op incidenteel geld en als blijkt dat het maatschappelijk
effect goed is, dan is dat lastig. Als het een succes is kunnen gemeenten besluiten om verder te gaan
met het project en daarvoor budget beschikbaar stellen. Als mensen geen begeleiding meer krijgen is
een terugval een risico, maar de ervaring leert ook dat mensen eenmaal meedraaien in de
maatschappij dat ook blijven doen.
Aandacht voor de ouders en meer meedoen in de maatschappij heeft een positief effect op de
toekomst van de kinderen.
De ISD zoekt partijen die betrokken zijn bij de doelgroep en die gericht zijn op maximale inzet en niet
alleen op verdienen meedoen.
Het is een mooi project en zoals in het voorstel staat is bij de uitwerking aandacht voor de
ketenpartners en de gemeenteambtenaren en Welzijnsorganisaties belangrijk. Dit traject loopt parallel
aan het traject met de raden. Samenwerking is bij de ISD het uitgangspunt.
Vanwege de overlap stelt het dagelijks bestuur voor project 2 en 3 samen te voegen. De ISD voegt de
verwachte trajectkosten toe.
Gemeenten bepalen zelf of ze kosten uit het BUIG-budget betalen of uit de reserves van het sociaal
domein. De financieel beleidsambtenaar van Noordwijk stelt vanuit de reserves voor.
De ISD is bereid om het project in de raden te presenteren/toe te lichten.
Het dagelijks bestuur heeft besloten om de vijf projecten (inclusief het Innovatiebudget) aan de raden
voor te leggen.
Voor het vervolgproces zijn de volgende afspraken gemaakt:
 De ISD past de notitie donderdagochtend 4 april aan en stuurt deze 4 april 2019 voor behandeling
in de colleges naar het dagelijks bestuur toe. (noot notulist: de aangepaste versie met wijzigingen
zichtbaar is 4 april 2019 per e-mail verstuurd)
 De ISD stuurt de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 (na het DB van 11 april) naar de raden
toe met daarbij de opmerking dat het voorstel Project Meedoen! (uitwerking Contourennota) later
volgt, omdat de colleges het eerst bespreken. Met daarbij wel het uitdrukkelijke verzoek om het
projectvoorstel gelijktijdig met de begroting voor de raad te agenderen.
 Na bespreking in de raden en op basis van de schriftelijk ontvangen gevoelens past de ISD de
begroting 2020 aan voor het DB van 6 juni 2019 (of een extra in te plannen overleg).

Het algemeen bestuur stelt de begroting 2020 definitief vast op 24 juni 2019.
3. Voorstel aanbesteding ICT
Volgt voor het dagelijks bestuur van 11 april 2019.
4. Wat verder ter tafel komt
Na het dagelijks bestuur van 14 maart 2019 heeft de ISD het voorstel van de Tegenprestatie naar
vermogen aangepast. Het dagelijks bestuur gaat akkoord met deze aanpassing. De ISD stuurt het
voorstel naar de colleges. (noot notulist: 4 april 2019 verstuurd)
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5. Rondvraag en sluiting
De voorzitter gaat na hoe het zit met de eerder gemelde plannen/signalen van Noordwijk over
het project Vroeg Eropaf.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 9 mei 2019

De voorzitter,

De secretaris,

D.T.C. Salman

R.J. ‘t Jong
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