VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 11 februari 2021

AANWEZIG

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

AFWEZIG:

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De vergadering vindt via MS Teams plaats.
Aan de agenda wordt bij agendapunt 12 toegevoegd: Evaluatie beleidsplan schulddienstverlening.
2. Verslag dagelijks bestuur van 17 december 2020
Tekstueel:
Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Geen opmerkingen.
3. Lijst van toezeggingen
De lijst van toezeggingen is besproken.
Toezegging 2020-05 (I-Health): de heer Van Rijn vraagt na of iemand anders beschikbaar is, omdat
de beoogde persoon vanwege drukke werkzaamheden geen tijd heeft.
Toezegging 2020-13 (stijging Wmo in beeld): het dagelijks bestuur heeft een tweetal documenten per
e-mail ontvangen en vindt die informatie voldoende en helder.
4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2018 en 2019
4.a Ingekomen en uitgaande stukken
Het dagelijks bestuur heeft kennisgenomen van het overzicht en heeft geen opmerkingen.

b. Overzicht beleidsstukken
Het dagelijks bestuur heeft kennisgenomen van het overzicht. De ISD heeft de openstaande
raadsbesluiten over de begrotingswijziging 2020 van Lisse en Teylingen inmiddels ontvangen.
De verordening en het addendum beleidsplan schulddienstverlening staat in Noordwijk op de
raadsagenda van 17 maart 2021. Voor HLT zijn de data van de raadsvergaderingen nog niet bekend,
maar dat wordt naar verwachting eind april 2021. Secretaris vindt het jammer dat dit niet eerder
mogelijk is. Op basis van het genomen besluit van het dagelijks bestuur kan de ISD de uitvoering in
lijn van de wet wel uitvoeren.
5. Stand van zaken Coronavirus inclusief Tozo
Het dagelijks bestuur heeft kennisgenomen van het overzicht Tozo tot en met 31 december 2020.
De vraag is gesteld of ondernemers naar de ISD komen en of er signalen zijn dat de financiële
middelen die ondernemers krijgen/hebben onvoldoende zijn. Er zijn ook signalen dat sommige
contactberoepen in het zwarte circuit aan het werk zijn en vooral ondernemers die buiten de
regelingen van het Rijk, zoals de Tozo, vallen. Signaal dat de ISD krijgt is dat ondernemers hun vaste
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lasten niet kunnen betalen en dat er behoefte is aan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
(TONK). De TONK komt bij agendapunt 12 aan de orde.
In Holland Rijnland is besloten dat mensen met een Wmo indicatie met de Regiotaxi naar een
vaccinatielocatie mogen rijden, ondanks dat de regeling formeel niet toelaat dat mensen met de
Regiotaxi naar het ziekenhuis/deze locaties mogen.
Het overzicht Tozo mag naar de raden toe en gaat volgende week ook mee met de nieuwsbrief van
de ISD Bollenstreek.
6. Gunning medische advisering
Het dagelijks bestuur is per e-mail akkoord gegaan met de voorlopige gunning. De zogenaamde
sputterperiode is voorbij. Eén partij heeft om een aanvullende toelichting gevraagd en was daarmee
tevreden. Het dagelijks bestuur gaat akkoord met de definitieve gunning en dat betekent dat
Argonaut Advies BV de opdracht definitief krijgt.
7. Bezuinigingsmogelijkheden naar aanleiding van brief Hillegom
Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad van Hillegom heeft het college de deelnemende
gemeenschappelijke regelingen aangeschreven met het verzoek te kijken naar
bezuinigingsmogelijkheden. Het dagelijks bestuur heeft de conceptreactie van de ISD besproken en
vindt het een heldere en prima brief. Bij de opmerking over de aangescherpte begroting 2021 komt
een opmerking dat die aanscherping niet voor Noordwijk van toepassing is. Daarnaast heeft het
dagelijks bestuur kennisgenomen van het memo dat de ISD op verzoek van voormalig wethouder de
heer Van Trigt voor het college heeft opgesteld. Daarin staat een aantal opties die ook in deze brief
staan benoemd. Het zijn denkrichtingen die tot een besparing kunen leiden, maar de grootste
besparing is mogelijk door de wet aan te passen. De bestuursleden van HLT vragen intern binnen hun
gemeenten aandacht voor de genoemde algemene voorzieningen, zodat deze binnen de gemeenten
een hogere prioriteit krijgen.
De heer Van Kempen merkt op dat de gemeente Teylingen vorig jaar een vergelijkbare brief naar de
gemeenschappelijke regelingen heeft gestuurd en dat de ISD als enige gemeenschappelijke regeling
een enorme bijdrage heeft geleverd.
8. Verkeerde declaraties vervoerskosten
Het dagelijks bestuur heeft het voorstel besproken. Het gaat hierbij niet om verkeerde declaraties,
maar om de technische wijze waarop deze zijn aangeleverd. Door dit voorstel krijgen alle partijen de
ingediende declaraties betaald en wordt niemand benadeeld/bevoordeeld. Voor de
accountantscontrole is het van belang dat het dagelijks bestuur hiermee akkoord gaat.
Het dagelijks bestuur gaat akkoord met optie 1.
9. Motie Teylingen over vrijstelling giften
Het dagelijks bestuur heeft de motie besproken. De reden dat deze motie op de agenda staat komt
omdat de uitvoering van de Participatiewet (PW) gedelegeerd is aan de ISD Bollenstreek en daardoor
is het een bevoegdheid van het dagelijks bestuur om deze motie wel/niet aan te nemen. En daarbij
geldt bij de PW het solidariteitsbeginsel en dat betekent dat de andere gemeenten formeel ook
meebetalen. De heer Van Kempen geeft aan dat de volledige kosten voor het uitvoeren van deze
motie voor Teylingen komen en dat die kosten niet onder het solidariteitsbeginsel vallen.
De heer Van Kempen heeft toegelicht hoe het proces en de besluitvorming is verlopen. De motie is
zeker sympathiek. Daarbij is wel de kanttekening gemaakt dat de genoemde doelgroep (bijna) niet is
geraakt door de coronamaatregelen en dat oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van artikel 18 PW.
Hoe om te gaan met de praktische uitvoering van deze motie is nog een uitdaging. Wat valt formeel
onder de gift. Een prijs van bijvoorbeeld de Postcodeloterij is formeel geen gift en dat geldt ook voor
een erfenis. De huidige werkwijze wat onder een gift valt vindt het dagelijks bestuur leidend. De motie
is aangenomen voor de duur van zes maanden geldend van de datum waarop de raad de motie heeft
aangenomen.
Het dagelijks bestuur heeft verder van gedachten gewisseld over onder andere het controlebeleid en
de meldingsplicht en de financiële consequenties voor het BUIG-budget en het oneigenlijk gebruik van
artikel 18 PW. Op basis van de wet hebben gemeenten bepaalde vrijheid om af te wijken en daarvoor
is artikel 18 PW niet nodig en dat artikel is ook niet bestemd voor een generieke toekenning.
De media-aandacht rondom de wekelijkse boodschappentas roept ook binnen commissies de nodige
vragen/discussie op. Van de ene kant willen raden coulant zijn, maar aan de andere kant mag fraude
niet lonen en moet daarop gehandhaafd worden. Het dagelijks bestuur is van mening dat de ISD de
wet uitvoert en dat de wet het uitgangspunt is. En anders moet de overheid de wet aanpassen, want
dat is niet de taak van de gemeenten. In de praktijk weet de ISD niet of mensen met een uitkering
regelmatig boodschappen krijgen. Als iemand maanden geen boodschappen heeft betaald dan valt
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dat wel op bij een heronderzoek en kan dat leiden tot vragen. En bij een goede uitleg is dat ook geen
probleem. De praktijk is niet zo zwart/wit zoals dat in de media heeft gestaan en er speelde meer dan
alleen de boodschapen. De hoogte van de uitkering PW is gebaseerd op boodschappen voor
levensonderhoud en daarom zou de Voedselbank eigenlijk niet nodig zijn. Soms hebben mensen dat
wel nodig, omdat ze bijvoorbeeld door schulden een inkomen onder het bestaansminimum hebben en
daarnaast heeft niet iedereen die bij de Voedselbank komt een uitkering PW.
Na discussie is besloten dat de ISD voor de heer Van Kempen met een memo voor de raad van
Teylingen komt. Daarin staat opgenomen dat de volledige kosten ten laste komen van de gemeente
Teylingen, het huidige controlebeleid voor de PW van toepassing is, de meldingsplicht van toepassing
is en een opmerking over het oneigenlijk gebruik van artikel 18 PW. Het dagelijks bestuur krijgt een
kopie van dit memo.
Mocht blijken dat andere raden deze motie ook indienen, dan kan dat op dezelfde voorwaarden als
Teylingen.
10. Inkoop maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden
Secretaris heeft dit onderwerp mondeling toegelicht. De planning is om in april de aanbestediing te
starten. De ISD heeft Stichting Rijk benaderd voor externe ondersteuning, maar die geeft aan geen tijd
te hebben of dat het anders ten koste gaat van projecten die voor gemeenten staan ingepland.
Stichting Rijk heeft met de gemeenten een contract en de vraag is of de ISD verplicht is om Stichting
Rijk te benaderen. De gemeenten maken voor Stichting Rijk jaarlijks een planning en daarop baseren
zij hun capaciteit. Het is een optie om projecten van de ISD tijdig aan die lijst toe te voegen en die te
bespreken in het beleidsoverleg. Voor 2021 is dat niet meer mogelijk. Afgesproken is een discussie
over Stichting Rijk aan de lijst van toezeggingen toe te voegen en daar later op terug te komen.
Voor de aanbesteding is het besluit van gemeenten over de algemene voorziening ‘was- en
strijkservice’ voor 1 april 2021 noodzakelijk. Partijen die inschrijven moeten vooraf weten waarop ze
dat doen voor de contractperiode. De landelijke ervaring wijst uit dat minder mensen gebruik maken
van de was- en strijkservice. Financieel gezien is dat positief, maar daarbij is wel het risico dat
mantelzorgers meer belast worden doordat ze zelf die werkzaamheden uitvoeren. Hoe daarmee
omgaan is een politieke discussie. Secretaris vraagt of een besluit voor 1 april 2021 haalbaar is.
Mevrouw Langeveld heeft 11 februari 2021 een overleg met de bestuurder van de MareGroep en
bespreekt in hoeverre de uitvoering van de was- en strijkservice voor de MareGroep haalbaar is.
Veranderingen zijn altijd lastig en daarbij speelt dan het dilemma van extra belasting voor de
mantelzorgers en de financiele consequenties.
Over de vorm van aanbesteding moet het dagelijks bestuur nog een besluit nemen. Bij bestuurlijk
aanbesteden is tussentijds de overeenkomst aanpassen makkelijker dan bij Europees aanbesteden.
De ISD komt in maart met een voorstel en diverse beslispunten, zoals welke vorm van aanbesteden
en schoon en leefbaar of p x q.
Het dagelijks bestuur vindt dat voor 1 april 2021 het besluit over de was- en strijkservice duidelijk moet
zijn. Daarbij zijn signalen van de Wmo adviesraden belangrijk bij de besluitvorming. En moet het
besluit en de motivatie goed uitgelegd kunnen worden. En is het goed om nieuwe initiatieven om de
kosten beheersbaar te maken een kans geven. De beeldvorming is belangrijk en voorkomen moet
worden dat het beeld ontstaat dat mensen slechter af zijn met een algemene voorziening.
Formeel hebben de raden al een besluit genomen over algemene voorzieningen. Afhankelijk van de
financiele consequenties hebben de raden daarbij wel een rol. Het dagelijks bestuur is van mening,
dat ondanks formele toestemming niet nodig is, zij de raden wel meenemen in dit traject.
11. Terugkoppeling klachtgesprek
Namens het dagelijks bestuur hebben de heer Van Kempen en mevrouw Langeveld het klachtgesprek
met de inwoner gevoerd. Van dit gesprek hebben zij een uitgebreide terugkoppeling gegeven.
Daarnaast heeft het dagelijks bestuur besloten wat in de brief komt te staan. Conclusie is dat het
proces waarover de klacht gaat zorgvuldig is verlopen.
12. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
TONK
Recent is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) bekend gemaakt en daaruit blijkt
dat het beleid anders is dan bij de Tozo. Bij de Tozo had het Rijk 99% van het beleid vastgesteld en
nu moeten de gemeenten het beleid zelf bepalen en vaststellen. De uitkeringskosten voor de Tozo
vergoedt het Rijk 100%, maar dat geldt niet bij de TONK. Het Rijk heeft alleen geregeld dat de
bijzondere bijstand voor zes maanden gebruikt mag worden voor de TONK. Daarbij roept het Rijk
gemeenten op om ruimhartig met de TONK om te gaan, maar zijn de beschikbare middelen die
gemeenten hiervoor krijgen beperkt. Wat gemeenten te veel uitgeven komt voor rekening van de
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gemeenten zelf. Het Rijk hoopt dat gemeenten in maart 2021 dit loket openen. De TONK kan met
terugwerkende kracht tot 1 januari 201 aangevraagd worden en loopt voorlopig tot 1 juli 2021.
De ISD heeft voor input digitaal een enquête uitgezet en komt binnen twee weken met een
beleidsvoorstel. Voor de besluitvorming vindt een extra overleg van het dagelijks bestuur plaats, zodat
de TONK in maart aangevraagd kan worden. Formeel is het dagelijks bestuur bevoegd om over de
TONK een besluit te nemen. Elementen die in het voorstel komen zijn: over welke noodzakelijke
kosten gaat het, wat is het maximale bedrag dat we kunnen/willen toekennen en hoe omgaan met de
draagkrachtberekening. De ISD komt voor het dagelijks bestuur met een drietal scenario’s. (noot notulist:
extra overleg staat gepland voor 2 maart 2021)

Het geld dat gemeenten voor de TONK krijgen is niet geoormerkt. Het is van belang dat de financieel
beleidsambtenaren van de gemeenten nagaan hoeveel geld ze krijgen en dit geld reserveren voor de
TONK. De ISD neemt die kosten mee met de begrotingswijziging 2021. Het dagelijks bestuur
bespreekt dat met hun collega’s van Financien.
Evaluatie beleidsplan schulddienstverlening
De heer Van Rijn heeft begrepen dat een externe de evaluatie uitvoert en vraagt waarom de ISD dat
niet zelf doet. Dat voorstel komt niet van de ISD en secretaris is van mening dat de ISD deze evaluatie
ook zelf kan uitvoeren. Daarbij leert de ervaring dat uiteindelijk een externe partij informatie van de
ISD nodig heeft/opvraagt. De ISD is formeel verantwoordelijk voor de uitvoering en heeft het voorstel
om de evaluatie door een externe uit te laten voeren niet voorgelegd aan het dagelijks bestuur. Dat is
via een ambtelijke annotatie van ambtelijk HLT gegaan vanwege de motivatie om als slager niet zijn
eigen vlees te keuren. Secretaris heeft formeel geen advies op dat voorstel gegeven maar handelt
conform dat besluit. Secretaris doet daarbij wel de oproep maak gebruik van de kennis van de ISD en
maak geen onnodige extra inhuurkosten. De ISD heeft deze kosten ook niet begroot.
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is een taak van de ISD en daarnaast heeft de gemeente
Teylingen een eigen beleidsplan schuldhulpverlening en daar is de gemeente zelf voor
verantwoordelijk. Het dagelijks bestuur heeft vertrouwen in de ISD en weet dat de resultaten goed zijn,
maar kiest voor een externe partij om de discussie over slager keurt zijn vlees te voorkomen.
De evaluatie geldt voor de vier ISD gemeenten.
Hoe dit traject en de besluitvorming is gelopen komt op verzoek van het dagelijks bestuur bij een
volgend overleg op de agenda te staan.
Rondvraag
De ondersteuning aan inwoners die getroffen zijn door de toelslagenaffaire is een combi van
gemeenten en de ISD. Voor de uitwisseling van gegevens komen verwerkersovereenkomsten.
Secretaris verwacht over twee weken meer informatie te hebben.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 11 maart 2021

De voorzitter,
D.T.C. Salman

De secretaris,
R.J. ‘t Jong
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