Bijlage nr. 2

VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 28 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
_________________________________________________________________________________

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Aan de agenda zijn toegevoegd:
5.a
Verordening Wmo
12.a
Collectieve aanvullende zorgverzekering 2018
12.b
Notitie ENSIA/AVG
12.c
Huishoudelijke hulp toelage (HHT)
Het dagelijks bestuur heeft de agenda met bovengenoemde aanvullingen vastgesteld.
2. Verslag van de DB-vergadering van 18 september 2017
Tekstueel:
Het verslag is vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Bladzijde 3 (agendapunt 5): Secretaris zoekt de vraag over de loonkostensubsidie nog uit en neemt
de reactie op in het verslag. (noot notulist: op korte termijn volgt in samenwerking met de ISD/SPW/gemeenten een
nieuwe verordening Re-integratie, waarin de loonkostensubsidie staat opgenomen).
3. Lijst van toezeggingen
De lijst is besproken en geactualiseerd.
2017-34 (Collectieve aanvullende zorgverzekering 2018): Staat op de agenda.
4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2016 en 2017
a. Ingekomen en uitgaande stukken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het overzicht.
b. Overzicht beleidsstukken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het overzicht. Ook van Hillegom en Teylingen is de
brief over de begrotingswijziging 2017-II/de jaarrekening 2016 binnengekomen.
5. Notitie bepaling bandbreedte reële prijs Hulp bij het huishouden
Secretaris heeft de notitie toegelicht. Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en een uitspraak
van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over tarieven Pgb’s zijn aanleiding tot de notitie. De notitie
betreft de hulp bij het huishouden, maar geldt ook voor begeleiding. De informatie verwerkt de ISD bij
de stukken behorende bij de Wmo verordening. Met de zorgaanbieders hulp bij het huishouden moet
nog over de prijs onderhandeld worden. Voor begeleiding hebben we te maken met circa 70 partijen
en daarvoor komen we mogelijk in samenwerking met Leiden en Katwijk met een gezamenlijk
tariefvoorstel, omdat met zoveel partijen onderhandelen geen goede optie is. In de notitie staan de
mogelijke financiële consequenties. De raad is bevoegd om de systematiek voor de tarieven vast te
stellen en het dagelijks bestuur de tarieven. De systematiek staat in de nieuwe verordening Wmo. De
CAO-tarieven zijn een vaststaand gegeven en de onderhandelingsruimte zit in de
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overheadkosten/reiskosten. De ISD hanteert conform de bepalingen in de raamovereenkomsten met
zorgaanbieders de CAO-tarieven. De overheadkosten zijn per organisatie wisselend. Gemeenten
krijgen mogelijk ter compensatie van de stijging van de CAO een bedrag in het Gemeentefonds.
Hoeveel budget gemeenten voor de uitvoering van het sociaal domein in het Gemeentefonds krijgen,
is bij de ISD niet bekend. De insteek van de ISD is, om in het belang van de gemeenten, binnen de
bandbreedte op een zo laag mogelijk tarief uit te komen. Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen
van het voorstel en heeft een paar opmerkingen gemaakt/vragen gesteld.
De vraag is gesteld waarom bij de overheadkosten sprake is van een percentage en niet van een
vaste component. Ook een vaste component kan leiden tot discussie. Besloten is het percentage te
handhaven.
Zijn de voorstellen realistisch? De voorstellen zijn gebaseerd op diverse bronnen, waaronder die van
KPMG en Berenschot. Uitspraken van de CRvB blijven ‘een risico’.
Is de VNG ook betrokken? (noot notulist: Bij navraag blijkt dat ook de VNG een bron is).
Belangrijk is dat het dagelijks bestuur nu de systematiek en de vuistregels voor de onderhandelingen
vaststelt. De ISD kan eventueel nog naar de prijs kijken.
De Wmo verordening gaat straks naar de raden toe met daarin de systematiek. De exacte bedragen
zijn nog niet bekend, omdat de onderhandelingen nog moeten plaatsvinden. In de contracten met
zorgaanbieders zijn over de jaarlijkse indexering afspraken gemaakt. Jaarlijks wordt de
standaardindexering toegepast.
In Hillegom geldt niet een schoon en leefbaar huis, maar voor de systematiek maakt dat niet uit.
De systematiek voor begeleiding is hetzelfde als hulp bij het huishouden.
Het dagelijks bestuur heeft verder geen inhoudelijke opmerkingen en is benieuwd naar de
onderhandelingsresultaten.
5.a
Verordening Wmo
Secretaris heeft een toelichting gegeven. Aanleiding voor de nieuwe verordening zijn: AMvB over
reële kostprijs, systematiek Pgb’s en gewijzigde bevoegdheden colleges/dagelijks bestuur en raden.
Daarnaast is er nog een aantal liggende zaken die gemeenten moeten toevoegen aan de verordening.
Beleidsmedewerkers zijn hiervan op de hoogte.
De verordening is gebaseerd op de modelverordening van de VNG en voor de toepassing van de
tarieven voor Pgb’s zijn twee varianten mogelijk. In het belang van de klanten heeft het dagelijks
bestuur eerder al besloten om ervoor te zorgen dat alle raden voor 1 december 2017 de verordening
vaststellen. Afgesproken is dat de ISD vrijdag 29 september 2017 de bestuurders de nieuwe Wmo
verordening stuurt met daarbij een was/wordt lijst. Bestuurders geven uiterljk maandagavond
2 oktober 2017 hun reactie. Daarna past de ISD indien nodig de verordening aan en stuurt deze
vervolgens naar de beleidsmewerkers toe. Daarna kan de verordening naar de raden toe met als
deadline voor de besluitvorming 1 december 2017. Voor Hillegom betekent dat een noodverband en
voor de andere gemeenten past het binnen de planning of is het geregeld. De ISD beschikt over de
financiële overzichten per gemeente en het dagelijks bestuur kan deze informatie krijgen. Omdat de
onderhandelingen nog moeten plaatsvinden is het advies om richting de raden alleen de financiële
consequenties in hoofdlijnen te communiceren.
De verordening Wmo leidt tot hogere uitgaven. Welke middelen bij gemeenten daar tegenover staan
is bij de ISD niet bekend, maar moet bij gemeenten wel bekend zijn.
Het aantal Pgb’s is beperkt en dat komt omdat sinds 2015 de voorwaarden om een Pgb te krijgen zijn
aangescherpt. De ISD doet stuctureel belacties om de kwaliteit van de zorg te controleren. In de
verordening staat ook een tarief voor ZZP-ers. In de praktijk zijn er nog geen ZZP-ers, maar het is
goed om dit nu meteen te regelen.
Secretaris en beleidsmedewerker ISD zijn bij de commissievergaderingen aanwezig om eventuele
vragen van de raden te beantwoorden. De bestuurders van HLT streven naar één raadsvoorstel voor
de HLT gemeenten. De beleidsmedewerker van Noordwijkerhout heeft al een concept gemaakt en
deelt dat voorstel met de andere beleidsmedwerkers.
Gelet op de uitgaven Jeugd en de toename van de Wmo uitgaven en de discussie rondom de eigen
bijdrage maakt de heer Van Kempen zich zorgen over de financiën. De heer Van Kempen gaat alles
op een rijtje zetten, zodat richting de raad sprake is van een winstwaarschuwing. Secretaris merkt
daarbij ook op dat een verhoging van de tarieven kan leiden tot hogere inkomsten voor de eigen
bijdrage.
Het dagelijks bestuur vindt het een goed initiatief om dat breder te trekken en met elkaar af te
stemmen. De heer Van Kempen neemt hiertoe het initiatief en betrekt daarbij een medewerker van
HLT en van Noordwijk/Noordwijkerhout.
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6.
Belastingteruggave statushouders
Het dagelijks bestuur heeft het voorstel besproken en op basis van de meerderheid van stemmen gaat
het dagelijks bestuur voor optie 2.
7. Vangnetregeling 2017
Secretaris heeft het voorstel toegelicht. In de vorige vergadering is het eerste concept besproken. In
samenwerking met de ISD gemeenten en het SPW heeft de ISD deze definitieve versie opgesteld. De
raden moeten dit jaar met dit voorstel instemmen, zodat gemeenten in augustus 2018 de
Vangnetregeling over 2017 kunnen aanvragen. Het voorstel is een basis voor activiteiten in
2017/2018. In het voorstel staan 16 projecten, die de ISD, de ISD gemeenten en het SPW in
samenwerking met elkaar verder uitwerken. Het ministerie doet geen inhoudelijke beoordeling op de
resultaten. Bij de aanvraag in 2018 is het belangrijk dat aangetoond kan worden dat de plannen in
gang zijn gezet en/of zijn afgerond. Er is geen sprake van een resultaatverplichting. De verwachting is
hoe meer we laten zien wat we doen/realiseren hoe meer budget we kunnen krijgen. Een nadere
uitwerking van de plannen volgt later.
Het dagelijks bestuur heeft inhoudelijk een aatal vragen gesteld/opmerkingen gemaakt.
Het voorstel op bladzijde 2/punt 15 (bewaking fietsenstalling) staat 28 september 2017 op de agenda
van de raadsvergadering van Teylingen. (noot notulist: de raad heeft ingestemd met het voorstel)
Bladzijde 5/bij punt c: toevoegen dat drie gemeenten in 2017 de Vangnetregeling al hebben
aangevraagd en twee gemeenten niet, omdat zij daarvoor niet in aanmerking kwamen.
Bladzijde 8/voorstel 1: De tekst bij de banenafspraken aanpassen. Afspraak is dat het dagelijks
bestuur per jaar bekijkt of er een baan bij kan en niet standaard per jaar een baan extra.
Bladzijde 9: De laatste resultaten van het project statushouders zijn positief. In 9 maanden is de
uitstroom 24 en dat is ten opzichte van andere gemeenten hoog. De resultaten worden opgenomen.
Het dagelijks bestuur vraagt hoeveel mensen van het project via het SPW uitstromen. Bij de
jaarevaluatie streeft de ISD goed in beeld te brengen wie wat gedaan heeft. Het is belangrijk dat de
ISD en het SPW zaken onderling goed afstemmen.
Bladzijde 11/boven punt 5: De tekst moet aangepast worden, omdat niet de ISD het aan de raden
voorstelt maar dat de colleges dat doen. En er is sprake van een samenwerking met het SPW.
Bladzijde 15/punt 13: Bij de HLT gemeenten ligt al een plan voor de SROI (Social Return of
Investment). Voor de SROI heeft HLT een projectleider. In het voorstel komt een opmerking over het
project en de insteek om SROI verder te ontwikkelen.
Bladzijde 15/punt 14a: De vraag is of dit alleen geldt voor de HLT gemeenten. Het voorstel komt voort
uit de onschotting en staat op de transformatieagenda van de HLT gemeenten. Maar dit kan ISD
breed opgepakt worden. De tekst wordt aangepast.
Bladzijde 16: Op de economische agenda van de Duin- en Bollenstreek staat het project Onderwijs en
Arbeidsmarkt. Mevrouw Snuif stuurt het rapport naar secretaris en die kijkt of dit project toegevoegd
kan worden. En dat geldt ook voor het opnieuw onderzoek doen naar een Formulierenbrigade.
Afgesproken is dat de aangepaste versie van de Vangnetregeling samen met de begrotingswijziging
2017-III en de halfjaarcijfers begin oktober naar de raden gaat. Het algemeen bestuur stelt op
18 december 2017 de begrotingswijziging 2017-III vast en de raden moeten voor 1 januari 2018 een
besluit nemen op de Vangnetregeling 2017.
8. Brief cliëntenraad
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de brief met vragen over de sport en
cultuurregelingen. De vragen heeft de ISD bij gemeenten uitgezet, maar nog niet van alle gemeenten
zijn de reacties binnen. Afgesproken is de brief met antwoorden en het conceptverslag van de
vergadering van 13 september 2017 te agenderen voor het dagelijks bestuur van 26 oktober 2017.
Voorzitter heeft op 13 september 2017 een overleg gehad met de cliëntenraad en constateert dat
sprake is van een positieve ontwikkeling en een pro-actieve houding van de cliëntenraad. Het was een
constructief overleg.
9. Verzamelbrief 2017-II
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de verzamelbrief en de opmerkingen van de ISD.
Punt 2 betreft Experimenten Participatiewet. De raad van Teylingen heeft hierover een motie
ingediend. De heer Van Kempen heeft met de woordvoerders van de commissie gesproken. Meedoen
aan een onderzoek op wetenschappelijk niveau kost veel tijd. De woordvoerders zijn akkoord met het
voorstel van de heer Van Kempen om te kijken wat via het SPW mogelijk is, zoals bijvoorbeeld het
50plus plan van Noordwijk. Roger Oomen van het SPW komt met een notitie.
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10. Managementinformatie
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de managementinformatie van 14 september 2017
en heeft geen opmerkingen.
11. Ziekteverzuim augustus 2017
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de verzuimcijfers. Er is sprake van een licht dalende
lijn.
12. Wat verder ter tafel komt
12.a
Voorstel collectieve aanvullende zorgverzekering 2018
Het dagelijks bestuur heeft het voorstel als nagezonden stuk gekregen, maar niet iedereen heeft het
voorstel gezien. Secretaris heeft een korte toelichting gegeven. Het voornemen was dit voorstel te
agenderen voor het dagelijks bestuur van 26 oktober 2017, omdat het voorstel eerst voor advies naar
de cliëntenraad is gegaan. Zorg en Zekerheid heeft recent aangegeven dat de gegevens voor
15 oktober 2017 bekend moeten zijn. Het dagelijks bestuur heeft besloten om de huidige bijdrage van
€ 5,- voor 2018 te handhaven. Daarnaast blijft het betalen van de eigen bijdrage in termijnen een vrije
keuze van de klant. (noot notulist: de cliëntenraad heeft positief gereageerd op het handhaven van de eigen bijdrage van
€ 5,-).

12.b
ENSIA/AVG
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de notitie, die bestemd is voor het management van
de ISD. Uit de notitie blijkt dat er veel werk mee gemoeid is en dat geldt ook voor gemeenten. Op dit
moment is nog niet helder of alles binnen de huidige formatie geregeld kan worden, maar vooralsnog
heeft de ISD hiervoor nog geen extra formatie nodig.
12.c
Regeling Huishoudelijke hulp toelage voor mantelzorgers
De regeling is een algemene voorziening van de HLT gemeenten en de uitvoering daarvan ligt bij de
gemeenten. De raad van Hillegom heeft voor een alternatief gekozen, de raad van Lisse is akkoord
gegaan en de raad van Teylingen neemt 28 september 2017 een besluit op het voorstel. (noot notulist: de
raad van Teylingen is akkoord gegaan) Eerder heeft secretaris al aangekondigd dat in het raadsvoorstel ten
onrechte staat dat de ISD verantwoordelijk is voor de uitvoering. Alleen de betaling van de
zorgfacturen is binnen de huidige formatie een optie. Recent heeft de ISD opnieuw van een
beleidsmedewerker wensen gekregen voor de uitvoering via de ISD. Voorzitter is verrast dat de
uitvoering voor Lisse nog niet geregeld is via HLT. Het dagelijks bestuur vindt dat secretaris kan
terugmelden dat hij kennis heeft genomen van de wensen, maar dat de ISD geen rol heeft bij de
uitvoering met uitzondering van het betalen van de facturen. Het mag geen automatisme zijn dat de
ISD verantwoordelijk is voor de uitvoering van taken/algemene voorzieningen die primair bij de
gemeenten thuishoren.
13. Rondvraag en sluiting
Mevrouw Fles vraagt of de ISD nagekomen en niet geagendeerde stukken voor het dagelijks bestuur
ook naar John Meijer stuurt. De ISD zorgt daarvoor.
De portefeuillehouders hebben overleg gehad met de bibliotheek Duin- en Bollenstreek. De
bibliotheek krijgt weining aanmeldingen voor het Taalhuis. Daarbij ervaart de bibliotheek de ISD meer
als opdrachtgever dan als ketenpartner en dat is jammer. Uitgangspunt is samenwerkende partner.
Secretaris gaat na hoe het zit met het gebruik van de taalmeter en de aanmeldingen voor het
Taalhuis. Voor het dagelijks bestuur staat al een notitie over de Wet taaleis gepland.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 26 oktober 2017

De voorzitter,
A.D. de Roon

De secretaris,
R.J. ’t Jong
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