CONCEPT

Verslag van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Intergemeentelijke Sociale
Dienst Bollenstreek, gehouden op maandag 21 november 2016 om 16.30 uur bij de ISD Bollenstreek
in Lisse.
Aanwezig:

Mevrouw A.E. (Annechien) Snuif, gemeente Hillegom;
De heer F.Q.A. (Fred) van Trigt, gemeente Hillegom;
De heer E.J. (Evert Jan) Nieuwenhuis, gemeente Lisse
Mevrouw M.J.C. (Marie José) Fles, gemeente Noordwijk;
De heer D.T.C. (Dennis) Salman, gemeente Noordwijk;
De heer A. (Bert) Gotink, gemeente Noordwijkerhout, plv. voorzitter;
De heer M.G. (Martijn) Bilars, gemeente Noordwijkerhout;
De heer A.L. (Arno) van Kempen, gemeente Teylingen;
De heer R.J. (Robert) ’t Jong, directeur ISD, secretaris;
Mevrouw C.A.M. (Elian) Cozijn, notulist.

Afwezig:

De heer A.D. (Adri) de Roon, gemeente Lisse, voorzitter (met kennisgeving);
De heer C.P. (Kees) van Velzen, gemeente Teylingen (met kennisgeving)

_______________________________________________________________________________
1

Opening
De plv. voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom en in het
bijzonder de aanwezigen op de publieke tribune en de heer Bilars, die voor het eerst als lid
van het algemeen bestuur aanwezig is.
2. Mededelingen en vaststelling van de agenda
De heren De Roon en Van Velzen zijn met kennisgeving afwezig en daarom neemt de
plv. voorzitter het voorzitterschap over.
Plv. voorzitter meldt dat de heer Bilars de opvolger is van de heer Knapp. Het algemeen
bestuur spreekt zijn waardering uit voor de inzet en de bijdrage van de heer Knapp aan het
algemeen bestuur. Secretaris heeft de heer Knapp, namens de ISD Bollenstreek, als
waardering een bloemetje gestuurd.
Verder zijn er geen mededelingen.
De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Verslag van het algemeen bestuur van 27 juni 2016
tekstueel:
Het verslag is met één wijziging vastgesteld.
Bladzijde 3 (agendapunt 6): ‘tot nader orde’ gewijzigd in ‘tot nader order’.
naar aanleiding van:
Geen opmerkingen.
4. Halfjaarcijfers 2016
Secretaris heeft een korte toelichting gegeven. Sinds 2016 zijn de halfjaarcijfers officieel in de
plaats gekomen van de 1e en 2e marap. In verband met de nieuwe taak begeleiding zijn de
halfjaarcijfers in 2015 als proef opgesteld en dat is een goede ontwikkeling. Bij de
halfjaarcijfers is een beter inzicht te geven dan bij een 1e marap. Op basis van de
halfjaarcijfers liggen er nu twee begrotingswijzigingen. Als het algemeen bestuur de halfcijfers
onvoldoende vindt en meer informatie wenst, dan kan dat bij de ISD gemeld worden. De
halfjaarcijfers 2016 stonden in alle commissies op de agenda, maar zijn verder inhoudelijk niet
besproken. Secretaris hoort graag als het algemeen bestuur of de raden meer informatie
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willen hebben bij de halfjaarcijfers.
Mevrouw Fles meldt dat in Noordwijk een aparte commissie heeft plaatsgevonden, waarbij
secretaris aanwezig was. Dat is zeer gewaardeerd en voor herhaling vatbaar.
Secretaris meldt dat net als in Noordwijk ook in Noordwijkerhout een aparte bijeenkomst
heeft plaatsgevonden over de tegenprestatie en dat hij dat zelf ook positief heeft ervaren. Als
meer raden behoefte hebben aan een aparte bijeenkomst, dan staat secretaris daar positief
tegenover.
Het algemeen bestuur heeft geen opmerkingen en heeft de halfjaarcijfers 2016 formeel
vastgesteld.
5. Begrotingswijziging 2016-II
Mevrouw Snuif meldt dat de raad van Hillegom het plan van aanpak voor de doelgroep
statushouders toejuicht. De raad stelt eenmalig voor 2016 en 2017 extra geld hiervoor
beschikbaar. De raad verwacht dat de middelen vanuit het Rijk voor de jaren na 2017 lager
worden. Daarnaast heeft de raad van Hillegom een motie ingediend en die houdt in om net als
het plan van aanpak voor statushouders ook voor andere kwetsbare groepen een plan van
aanpak op te stellen. De komende tijd vindt nader onderzoek plaats en dat is een co-productie
van de ISD en de gemeente Hillegom.
Het algemeen bestuur heeft geen opmerkingen en heeft begrotingswijziging 2016-II formeel
vastgesteld.
Plv. voorzitter meldt dat het plan van aanpak tekort Participatiewet ter informatie is
toegevoegd.Secretaris meldt dat alle commissies positief zijn en het een goed plan vinden,
omdat het goed is voor de mensen die het betreft en de maatschappij. Het doel is eerst
participeren met uiteindelijk het vinden van een betaalde baan. De ISD voert het plan van
aanpak niet alleen uit, maar werkt samen met het Servicepunt Werk en Vluchtelingenwerk.
Iemand met een arbeidscapacitieit van bijvoorbeeld 70% gaat naar het Servicepunt Werk toe.
Recent is met Vluchtelingenwerk de afspraak gemaakt om bij een aanvraag uitkering
levensonderhoud en inrichtingskosten een gezamenlijke intake te houden. Dan is bij de ISD
en bij Vluchtelingenwerk meteen bekend wat we met de statushouder doen en wie wat
oppakt. Dat is een eerste winstpunt van de samenwerking.
Mevrouw Fles is blij met het voorstel en ondersteunt het van harte en zeker ook de
samenwerking met Vluchtelingenwerk.
6. Begrotingswijziging 2017-I
Mevrouw Fles heeft de brief van Noordwijk met daarin de gevoelens van de raad uitgereikt.
Secretaris meldt dat de inhoud van de brief grotendeels overeenkomt met de brieven van de
overige gemeenten. Ook de overige gemeenten wensen over de voortgang geïnformeerd te
worden. Noordwijk wijkt alleen af met de opmerking over het budget. Noordwijk heeft het
budget dat resteert voor 2017 al ingezet voor andere zaken binnen het sociaal domein.
Secretaris heeft een korte toelichting gegeven op het formele proces en de vraag van
Noordwijk over de autonomie van de raad. De raden houden altijd hun autonomie. Formeel
gezien stelt het algemeen bestuur de halfjaarcijfers en de begrotingswijzigingen vast. Over de
budgetten en de onderuitputting bij de Wmo heeft de ISD de gemeenten al vooraf
geïnformeerd en op basis daarvan heeft Noordwijk, vooruitlopend op het besluit van het
algemeen bestuur, het budget al gereserveerd voor andere zaken. Op basis van de
GR ISD Bollenstreek neemt het algemeen bestuur, mede gelet op de gevoelens van de raden,
een formeel besluit op financiële stukken. Als de meerderheid van het algemeen bestuur
instemt, betekent het dat alle deelnemers zich aan dat besluit moeten conformeren. Het
proces is conform de GR ISD Bollenstreek gelopen.
Mevrouw Fles meldt dat Noordwijk wel akkoord is met het voorstel en vraagt of secretaris
een reactie voor de raad kan opstellen met daarin het advies om in het vervolg te wachten op
de definitieve halfjaarcijfers.
Het algemeen bestuur heeft verder geen opmerkingen en heeft de begrotingswijziging 2017-I
formeel vastgesteld.
7. Vergaderrooster 2017
Het algemeen bestuur heeft het vergaderrooster voor 2017 vastgesteld. Secretaris meldt dat
een openbare vergadering op basis van de GR ISD Bollenstreek twee keer per jaar verplicht
is in verband met vaststelling van de jaarrekening/begroting en de halfjaarcijfers. In de praktijk
komt het algemeen bestuur maximaal drie keer per jaar bijeen.
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8. Lijst van toezeggingen
Plv. voorzitter constateert dat alleen de toezegging “Consequenties ambtelijke fusie voor
ISD-organisatie’ openstaat. Secretaris meldt dat de heer Knapp destijds deze vraag heeft
gesteld en dat het voor de ISD belangrijk is wat HLT doet. Vijf gemeenten zijn lid van de ISD
en drie daarvan vallen onder de ambtelijke fusie van HLT.
De heer Van Kempen meldt dat het een ambtelijke fusie betreft van drie gemeenten en dat
die fusie geen directe consequenties heeft voor de ISD en voor zover bekend indirect ook nog
niet en het is bijna al 1 januari 2017. Plv. voorzitter stelt voor om de toezegging van de lijst te
halen en indien nodig kan het algemeen bestuur begin 2017 hierop nog op terugkomen. Het
algemeen bestuur gaat hiermee akkoord.
9. Wat verder ter tafel komt
Mevrouw Snuif meldt dat het jaar 2016 bijna om is en complimenteert de ISD organisatie. Er
heeft het afgelopen jaar veel discussie plaatsgevonden over het geld dat overblijft. De praktijk
leert dat de ISD zorgvuldig omgaat met de regelingen en budgetten. Ook uit het rapport van
APE blijkt dat niemand tussen ‘wal en schip’ is geraakt. Teylingen heeft een vergelijkbaar
onderzoek gedaan en ook die bevindingen sluiten daarbij aan. Zij is blij hoe het afgelopen jaar
verlopen is en vindt een waardering op zijn plaats.
De heer Salman is het eens met mevrouw Snuif en krijgt zelf ook positieve signalen over de
bejegening van de ISD. De heer Nieuwenhuis bevestigt het positieve beeld over de ISD en
dat de ISD een solide organisatie is.
Het algemeen bestuur is het eens met de waardering en vraagt secretaris de waardering
over te brengen naar de medewerkers. Secretaris brengt die waardering graag over en meldt
dat de ISD nog volop bezig is met de huisbezoeken voor hulp bij het huishouden. Dat zijn er
gemiddeld ruim 100 per week. Het is een megaklus, maar de uitvoering loopt op schema. Net
als voor Hillegom maakt secretaris voor de andere gemeenten een analyse over de resultaten
van de herindicaties.
10. Rondvraag en sluiting
Geen gebruik van gemaakt. Plv. voorzitter sluit om 16.55 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van
27 maart 2017,
R.J. ‘t Jong
secretaris

A.D. de Roon
voorzitter
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