VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 9 mei 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
de heer J.A. (Jan) van Rijn, portefeuillehouder Participatie Hillegom

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
De ISD heeft over de resultaten 2018 infographics gemaakt voor de ISD gemeenten totaal en per
gemeente. De ISD heeft deze in het overleg uitgereikt en stuurt de infographics ook per e-mail naar
het dagelijks bestuur toe. Het dagelijks bestuur is positief over deze informatie, die ook voor
kennisgeving naar de raden gaat.
Aan de agenda is bij agendapunt 9 de notitie over het BUIG-budget toegevoegd.
Met deze toevoeging is de agenda vastgesteld.
2. a. Verslag dagelijks bestuur van 3 april 2019
Tekstueel:
Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van:
In het 4e kwartaal 2019 vindt de evaluatie plaats van het project Vroeg Eropaf en de werkwijze met het
convenant in Noordwijk. Noordwijk heeft het voornemen om bij vroegsignalering ook de nutsbedrijven
erbij te betrekken. Mogelijk kunnen de ISD gemeenten en Noordwijk daarbij gezamenlijk
optrekken/meer samenwerken.
2. b. Verslag dagelijks bestuur van 11 april 2019
Tekstueel:
Het verslag is met een aanpassing en een toevoeging vastgesteld.
Bladzijde 2 (agendapunt 6): De zin ‘Ook uit de begroting blijkt ……..te realiseren.’ vervangen door
‘Ook uit de begroting blijkt het belang van kostenbeheersing. Daarom is het goed dat gemeenten de
optie van algemene voorzieningen onderzoeken.’
Bladzijde 3 (agendapunt 8) onderaan toevoegen: ‘Het dagelijks bestuur vindt het wel belangrijk om op
de hoogte gehouden te worden van het proces.’
Naar aanleiding van:
Bladzijde 3 (agendapunt 8): Op 17 april 2019 heeft het ambtelijk overleg over de aanbesteding
software plaatsgevonden en in dat gesprek is een aantal zaken helder geworden. Naar aanleiding van
dat overleg is een notitie over de aanbesteding naar de accountant gegaan met daarin het tijdspad tot
1 januari 2021 en de vraag of dit voldoende is om een financiële fout te voorkomen. De reactie van de
accountant is nog niet bekend. Als de accountant voor de jaarrekening 2018 van mening blijft dat
sprake is van een financiële fout, dan heeft dat voor zover nu bekend geen consequenties voor het
krijgen van de rechtmatigheidsverklaring.
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3. Lijst van toezeggingen
De lijst is besproken en geactualiseerd. Een aantal toezeggingen staat op de agenda en kan van de
lijst af.
Toezegging 2018-07 (beïnvloeding uitgaven begeleiding): In het beleidsoverleg is hierover met de
MareGroep en de ISD gesproken. Het is een traject dat is gestart, maar de primaire rol ligt vanwege
de algemene voorzieningen bij gemeenten. Algemene voorzieningen zijn niet altijd goedkoper dan
maatwerkvoorzieningen. Vanaf 1 januari 2020 geldt de maximale eigen bijdrage van € 19,- per vier
weken en dat geldt vanaf 1 januari 2020 ook als maximale eigen bijdrage voor algemene
voorzieningen.
De actie algemene voorzieningen is in het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein van HLT aan de
orde geweest en staat op de actielijst van Ine van Holland (manager sociaal domein HLT). Zowel de
bestuurders van HLT als Noordwijk vinden snel inzetten op de algemene voorzieningen belangrijk. Het
initiatief ligt bij gemeenten en vanuit de kennis is het goed de ISD daarbij te betrekken. Daarbij moet
bij de uitwerking gekeken worden naar kwaliteit en kosten.
2018-19 (evaluatie Ondernemersloket): Evaluatiegesprek staat gepland op 14 mei 2019.
2018-23 (Collectieve zorgverzekering): Volgt voor het dagelijks bestuur van 6 juni 2019.
Toezegging 2018-24 (Informatie hulp bij het huishouden): staat op de agenda.
Toezegging 2019-03 (Onderzoek kostprijs vervoer): De actie is gestart en de ISD doet dat samen met
Katwijk. Secretaris gaat de planning na en neeemt die op in het verslag. (noot notulist: De consultatie bestaat
uit 2 aparte onderzoeken; het kostprijsonderzoek en een vragenlijst. De resultaten zijn beschikbaar voor het dagelijks bestuur
van 29 augustus 2019 en de geplande invoeringsdatum van de nieuwe tarieven is 1 janauri 2020).

4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2018 en 2019
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. De ISD heeft gemeenten een reminder
over de openstaande besluiten gestuurd en in het beleidsoverleg aandacht voor gevraagd.
In Noordwijk staat de GR ISD 2019 en de begroting 2020 op de raadsagenda van 21 mei 2019.
In Hillegom staat de Tegenprestatie op 9 mei 2019 op de agenda van de commissie. In Lisse staan de
Tegenprestatie en de begroting 2020 op 15 mei 2019 op de agenda van de commissie.
5. Procedureregeling HR21
De gemeenten hebben HR21 ook ingevoerd en in plaats van het college staat bij de ISD het dagelijks
bestuur in de regeling. Het voorstel is gebaseerd op het standaardformat van de VNG. De VNG heeft
destijds de aanbesteding gedaan en BuitenhekPlus/Leeuwendaal Advies hebben de opdracht
gekregen. De ondernemingsraad heeft ingestemd met de voorliggende procedureregeling.
Het dagelijks bestuur stelt voor om de zin over zwaarwegende argumenten uit artikel 3 4e lid te
schrappen. Omdat de functie van de directeur ook onder het onderzoek valt vraagt het dagelijks
bestuur of de tekst van artikel 5.4 niet aangepast moet worden. Het lijkt logisch een aanvulling toe te
voegen over de functie van directeur en de bevoegdheid van het dagelijks bestuur bij deze functie.
De ISD stemt dit af met de projectleider van HR21 en stuurt de aangepaste versie per e-mail voor
akkoord naar het dagelijks bestuur toe.
Het dagelijks bestuur is benieuwd naar de resultaten en de reacties van het personeel. Secretaris
schat in dat de consequenties meevallen en dat de financiële consequenties van de CAOonderhandelingen groter zijn. Secretaris houdt het dagelijks bestuur op de hoogte van het proces en
na de zomerperiode is er meer bekend.
6. Ministeriële regeling Pgb
Het voorstel is een technisch verhaal en heeft te maken met het wettelijk minimumloon. Op dit
moment is het geen probleem, omdat er geen actuele casu is. In het voorstel staat een aantal opties,
waarvan de een wel mogelijk is voor de Wmo en Jeugd en de ander alleen voor de Wmo en niet voor
Jeugd. Ambtelijk Noordwijk heeft een andere voorkeur dan de andere gemeenten en dat komt omdat
Noordwijk niet de HHT-regeling kent.
Het dagelijks bestuur vindt het voorstel niet duidelijk genoeg en dat geldt ook voor het concrete
advies.
Besloten is dat de ISD het voorstel concreter en duidelijker maakt inclusief het advies. Daarnaast gaat
de ISD na of de Ministeriële regeling uitgevoerd moet worden of dat het voorliggende voorstel kan.
Gelet op het klein aantal is het voor de ISD geen probleem als gemeenten een afwijkend besluit
nemen. Het voorstel komt terug op het dagelijks bestuur van 6 juni 2019.
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7. Toekomst Hulp bij het huishouden
Secretaris heeft een korte toelichting op de notitie gegeven, die voornamelijk als discussie is bedoeld.
Gelet op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de uitspraak van de
staatssecretaris, dat hij positief is over resultaatgericht indiceren en de wet wil aanpassen, opvallend.
Op basis van de huidige uitspraak van de CRvB mag resultaat indiceren niet. De vraag die nu voorligt
is wat gaan we doen; de wet uitvoeren en weer terug naar urenindicaties of de nieuwe wet afwachten.
Het algemeen beleid is dat klanten tevreden zijn over de hulp bij het huishouden/een schoon en
leefbaar huis en er geen bezwaren zijn. In de notitie staat een aantal opties met de voor- en nadelen
en een aantal opties voor het normenkader. Nu hanteert de ISD het normenkader van het CIZ. Een
ander normenkader is een oplossing om met behoud van kwaliteit en zorg de kosten naar beneden te
brengen.
Als sprake is van een ander normenkader dan geldt altijd een overgangsperiode voor bestaande
klanten, tenzij het nieuwe normenkader gunstiger is voor de klanten. In het algemeen geldt een
overgangsperiode van zes maanden.
De besluitvorming is een bevoegdheid van het dagelijks bestuur, omdat het valt onder de
uitvoeringsregels. Het is wel belangrijk om de raden te informeren.
Op basis van de discussie en opmerkingen past de ISD de notitie op een aantal onderdelen aan,
zodat de voor- en nadelen bij alle opties in beeld zijn gebracht en de uitvoeringsconsequenties
(wanneer wel/niet indiceren) en de impactanalyse voor de klanten en organisatie goed in beeld zijn
gebracht. Kwaliteit, geld en impactanalyse moeten helder zijn.
De aanpassing van het normenkader staat los van de wetswijziging/uitspraak CRvB en geldt voor
zowel indiceren in uren als resultaatgericht indiceren.
Het dagelijks bestuur bespreekt de aangepaste versie in het dagelijks bestuur van 6 juni 2019.
8. Datalek ISD
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de notitie over het datalek en constateert dat de ISD
de procedure en de communicatie adequaat heeft uitgevoeerd. De ISD stuurt jaarlijks 100.000
berichten en nul fouten maken is wel de ambitie, maar niet realistisch. Waar mensen werken worden
fouten gemaakt. Het dagelijks bestuur deelt de mening van secretaris dat de interne cultuur zo moet
blijven dat medewerkers zich veilig blijven voelen om een meldiing te doen. Door de aansluiting op
MijnOverheid.nl is de kans voor een vergelijkbaar datalek zo goed als nihil. De ISD stuurt grote
mailingen niet meer via de e-mail. De ISD past de memo met een tweetal opmerkingen aan en daarna
kan de notitie voor kennisgeving naar de raden toe.
9. Wat verder ter tafel komt
Memo BUIG-budget
Uit het overzicht blijkt dat de voorlopige budgetten 2019 met circa € 700.000 naar beneden zijn
bijgesteld en dat in september 2019 de definitieve budgetten 2019 pas bekend zijn.
Bij het voorstel voor het project Meedoen! was dit nog niet bekend. De gemeente Noordwijk betaalt de
kosten voor het project Meedoen! uit de reserves Sociaal Domein. Bij de HLT-gemeenten ligt dat
anders. Het is jammer dat de budgetten zijn gedaald. Mogelijk zijn de uitgaven Participatiewet bij de
ISD in 2019 lager dan begroot, maar dat weten we nu nog niet. Mede gelet op de stijging van de
uitgaven Wmo is het de vraag of er voldoende budget overblijft voor het project Meedoen! als
gemeenten besluiten het overschot BUIG aan te wenden voor de tekorten Wmo. En daarbij is het
lastig dat de definitieve budgetten nu nog niet bekend zijn. In het raadsvoorstel voor de HLT
gemeenten staat een voorwaarde/kanttekening over de uitgaven Wmo. De colleges en het dagelijks
bestuur zijn inhoudelijk niet tegen het project Meedoen!. Het project Meedoen! sluit aan bij de sessies
met de raden. De raden nemen in mei/juni 2019 een besluit over de begroting 2020 en project
Meedoen! Op basis van dat besluit past de ISD, conform de afspaak, de begroting 2020 nog aan voor
het algemeen bestuur van 24 juni 2019. Een optie kan ook zijn om de begroting 2020 niet aan te
passen voor het algemeen bestuur van 24 juni 2019, maar eerst de definitieve budgetten 2019 en de
halfjaarcijfers 2019 van de ISD af te wachten en daarna met een begrotingswijziging voor 2020 te
komen. Dit kan betekenen dat de start van het project wat later ligt dan de geplande datum. De ISD
kijkt in de tussenliggende periode naar alternatieven als blijkt dat het budget voor het project
Meedoen! niet volledig beschikbaar is. Op basis van de gevoelens van de raden past de ISD de
begroting 2020 wel/niet aan voor het algemeen bestuur en volgt er later in het jaar een
begrotingswijziging.
10. Rondvraag en sluiting
Naar aanleiding van berichten in de media over terugvorderingen die gemeenten niet meer kunnen
innen is de vraag gesteld hoe dat zit met terugvorderingen bij de ISD. De ISD is dat al aan het
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uitzoeken. (noot notulist: uit onderzoek blijkt dat de ISD het administratieve proces goed op orde heeft en dat dit risico niet
speelt bij de ISD).

Naar aanleiding van een vraag vanuit de afdelingen Communicatie van gemeenten komt de ISD met
een voorstel over de ISD rubrieken. Het dagelijks bestuur vindt een nadere notitie niet nodig. Het
dagelijks bestuur vindt het belangrijk dat de informatie in de ISD rubrieken, net als nu, volledig is en
vindt het inkorten en meer doorverwijzen naar websitse, om kosten te beperken, geen goed idee. Het
dagelijks bestuur vindt het belangrijk dat de ISD rubrieken ook geplaatst worden op de
gemeentepagina.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 4 juli 2019

De voorzitter,

De secretaris,

D.T.C. Salman

R.J. ‘t Jong
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