Bijlage nr. 2

VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 25 juni 2015.

AANWEZIG

de heer A.D. (Adri) de Roon, voorzitter
mevrouw M.J.C. (Marie José) Fles, lid
de heer A. (Bert) Gotink, 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

de heer F.J. (Frits) Roelfsema, portefeuillehouder Wmo Hillegom
de heer D.T.C. (Dennis) Salman, portefeuillehouder Participatie Noordwijk
______________________________________________________________________________
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
Mevrouw Fles is tot 11.30 uur aanwezig.
In tegenstelling tot de agenda zijn de stukken over de huisvesting niet nagestuurd, maar zijn ze tijdens
het overleg uitgereikt.
2. Verslag van de DB-vergadering van 28 mei 2015
Tekstueel: Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Bladzijde 1 (agendapunt 2): Secretaris geeft bij agendapunt 14 een terugkoppeling van het gesprek
met de zorgaanbieders van 2 juni 2015.
Bladzijde 2 (agendapunt 5): Bij de marap over het eerste halfjaar zijn ook de aantallen van de diverse
regelingen bekend.
3. Lijst van toezeggingen
De lijst is besproken en geactualiseerd. Aantal acties staat geagendeerd. Dit betreft voorstel
woonstichtingen (actie 2015-7) en ervaringen GeZZondcheck (actie 2015-12).
4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2014 en 2015
a. Ingekomen stukken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de ingekomen stukken van de cliëntenraad. Op
8 juli 2015 staat het kwartaaloverleg gepland en dan wordt de ambtelijke ondersteuning en de selectie
van nieuwe leden voor de cliëntenraad geagendeerd. Het dagelijks bestuur vindt dat de verordening
en het huishoudelijk reglement het uitgangspunt zijn en dat op basis daarvan de selectie van nieuwe
leden plaatsvindt. Op basis daarvan kan het dagelijks bestuur alleen nieuwe leden benoemen. Insteek
is om gezamenlijk en in goed overleg met een goed resultaat te komen.
b. Overzicht beleidsstukken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het overzicht. Tussentijds is een aantal besluiten al
binnengekomen. De jaarrekening/begroting zijn in Noordwijk nog niet in de commissie geweest en
maandag vindt in het algemeen bestuur de formele besluitvorming plaats. In de overige gemeenten
zijn de stukken of worden ze 25 juni 2015 in de raad vastgesteld.
5. Dienstverleningsovereenkomst Pgb jeugd
De heer Van Kempen heeft eerder al een paar tekstuele opmerkingen gemaakt en die zijn in de
definitieve versie verwerkt. Het dagelijks bestuur heeft verder geen opmerkingen. Vandaag vindt de
ondertekeningsronde langs gemeenten plaats en maandag kan de voorzitter van het algemeen
bestuur het voorstel ondertekenen en dan is alles formeel geregeld.
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6. Monitor sociaal domein
Het dagelijks bestuur heeft het voorstel besproken. Eerder is in de stuurgroep hierover gesproken en
duidelijk is dat de ISD het beste deze informatie kan leveren, maar dat betekent wel extra capaciteit
en budget.
Centric heeft besloten om de eenmalige kosten voor de systeemaanpassing voor zijn rekening te
nemen, maar dat heeft geen invloed op de genoemde kosten. Meedoen aan de monitor is een VNGbesluit en dat betekent dat er geen keuze is om wel/niet mee te doen. Meedoen aan de monitor
betekent niet dat andere rapportages kunnen vervallen. Voor zover nu bekend zijn de rapportages van
de ISD van hogere waarde. Vooral in het begin is het belangrijk om bij de raden aan
verwachtingsmanagement te doen, omdat in het begin sprake is van ‘appels en peren’ met elkaar
vergelijken. De gegevens die de ISD aanlevert zijn voor de ISD gemeenten hetzelfde en
gedetailleerder. Voor de monitor moet de ISD extra informatie in het systeem zetten en dat betekent
een inhaalslag van bestaande en nieuwe dossiers. De vraag is welke zaken verplicht zijn om mee te
doen aan de monitor en welke zaken facultatief. Secretaris zoekt dit uit en komt met een reactie. Waar
mogelijk vindt het dagelijks bestuur dat dubbelingen voorkomen moeten worden.
Als er meer duidelijkheid is over de verplichte en facultatieve zaken neemt het dagelijks bestuur een
besluit inclusief de benodigde kosten. Op dit moment heeft de ISD geen capaciteit over om de
uitvoering erbij te doen. Het dagelijks bestuur heeft afgesproken om als algemene richtlijn bij
nieuwe/extra taken de vraag neer te leggen hoeveel capaciteit voor die taak nodig is en of benodigde
capaciteit door iets anders gecompenseerd kan worden (“oud voor nieuw”).
7. Huisvesting
Het dagelijks bestuur heeft het advies van de makelaar en de financiële analayse gelezen. Voor de
huisvesting staat een extra overleg gepland op maandag 29 juni 2015 om 19.00 uur. Bij dit overleg is
ook de makelaar aanwezig om zijn advies toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.
8. Voorstel woonstichtingen
Voorstel van een gezamenlijk noodfonds is besproken in het bestuurlijk overleg met de
woonstichtingen. Het voorstel ligt voor reactie bij de woonstichtingen. Het dagelijks bestuur neemt pas
een besluit als de reacties van de woonstichtingen bekend zijn.
Het dagelijks bestuur heeft het voorstel besproken en vindt het een goed voorstel en zeker omdat
sprake is van een pilot. De maatschappelijke kosten komen voor een deel ten laste van de
overheid/gemeenten, maar ook andere partijen zijn hierbij betrokken. Aandachtspunt zijn de diverse
noodfondsen en de werking daarvan. Secretaris brengt in het najaar de verschillende noodfondsen en
de werking daarvan in beeld en kijkt of harmonisering mogelijk is. Op dit moment is 1:1 overzetten niet
mogelijk, omdat bij de een sprake is van een inkomensgrens en bij het beoogde noodfonds niet.
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het beoogde noodfonds sluiten aan bij het huidige
beleid van schulddienstverlening. Mensen komen in aanmerking als ze gemotiveerd zijn en bepaalde
vaardigheden hebben. Dit betekent dat mensen ook zelf bereid zijn om mee te werken aan de
oplossing van hun financiële problemen. Gemeenten hebben een ander belang dan woonstichtingen.
Naast de ISD zijn er ook andere netwerken/ketenparters die mensen met financiële problemen
kunnen helpen. Het dagelijks bestuur vindt een driemaandelijkse evaluatie belangrijk tijdens de
pilotperiode. Het dagelijks bestuur wacht de reactie van de woonstichtingen af en neemt dan een
definitief besluit op het voorstel.
9. Rapport van bevindingen accountant
Aansluitend aan het dagelijks bestuur staat het overleg met de accountant en de voorzitter/secretaris
van het dagelijks bestuur gepland. Secretaris heeft op basis van de conceptrapportage de hoofdlijnen
van het conceptverslag toegelicht. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven en er
zijn geen opzienbare aandachtspunten te melden en er zijn geen fouten gevonden. Een paar punten
is nog onderwerp van gesprek. Secretaris stuurt het definitieve verslag van bevindingen naar het
algemeen- en dagelijks bestuur toe. (noot notulist: per mail verstuurd op 26 juni 2015).
10. Voorstel hulp bij het huishouden
Secretaris heeft het voorstel toegelicht. Aanleiding van de notitie zijn uitspraken van rechtbanken over
het onderzoek en de algemene voorziening. Beeld is dat steeds meer rechters van mening zijn dan de
wetgever een ‘verkeerde wet’ heeft bedacht en dat landelijk de uitvoering daar niet op aansluit. Op
basis van de wet mag geen sprake zijn van inkomenspolitiek. De Centrale Raad van Beroep (CRvB)
moet nog een uitspraak doen, maar hoe die luidt en wanneer en of dit leidt tot een veegwet is nog
onbekend. Ook de consequenties voor de ISD gemeenten zijn nog niet bekend. Voor drie ISD
gemeenten is dit jaar de algemene voorziening ingevoerd.
Het dagelijks bestuur heeft de voorgestelde opties van doorgaan op de ingeslagen weg met alle
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uitvoeringstaken die daarbij horen of rekening houdend met de uitspraken van de rechtbanken en
anticiperend op de uitspraak van de CRvB een andere optie uitwerken en de huidige indicaties
verlengen besproken.
Het dagelijks bestuur vindt dat het proces zorgvuldig moet plaatsvinden. De voorkeur gaat uit naar
een korte verlenging van de huidige indicaties tot 1 april 2016, zodat in de tussentijd een nieuw
voorstel uitgewerkt kan worden en de ISD in de overgangsperiode alle klanten kan spreken. Het
nieuwe voorstel om te werken met resultaatafspraken wordt vervolgens met de zorgaanbieders
besproken en dat past binnen de bestuurlijke aanbesteding. Bij resultaatafspraken is een goede
controle belangrijk. Voorstel heeft geen consequenties voor het bedrag dat gemeenten gekregen
hebben voor de Huishoudelijke Hulp Toelage. Op basis van de reacties van het dagelijks bestuur
maakt secretaris voor het extra dagelijks bestuur van begin juli een korte notitie met de beslispunten
en de financiële consequenties. Na besluit van het dagelijks bestuur kunnen de raden geïnformeerd
worden.
Het dagelijks bestuur is akkoord met het voorstel om het contract met Stipter per 1 janauri 2016 op te
zeggen. Gelet op de verwachte ontwikkelingen is de zorgtoewijzing via Stipter niet meer relevant,
omdat dan net als bij begeleiding sprake is van 100% klantvoorkeur. Aantal administratieve
handelingen kan de ISD zelf doen. Aandachtspunt is nog de ervaring van klanten over de
zorgaanbieders. Nu loopt dat via Stipter en vanaf 2016 moet naar een alternatief gekeken worden om
de klanttevredenheid in beeld te brengen.
11. Aanvullende dienstverlening
Voorstel is gebaseerd op een toezegging aan het algemeen bestuur en een eerdere discussie in het
dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft de drie opties met financiële consequenties besproken.
Uit de overzichten blijkt dat de ene gemeente in relatie met de financiële bijdrage meer afneemt dan
andere gemeenten en binnen het solidariteitsbeginsel is dat nooit een probleem geweest. Mevrouw
Fles meldt dat Noordwijk naar aanleiding van een motie onderzoek doet naar een brede samenstelling
van het lokaal loket Noordwijk en dat mogelijk minder uren van de ISD nodig zijn en deze ingezet
kunnen worden bij een andere gemeente, zoals bijvoorbeeld het Sociaal Team Hillegom.
Algemene lijn is dat over de taken die de ISD voor alle gemeenten doet geen extra kosten in rekening
worden gebracht. Gemeenten mogen in positieve zin afwijken en als blijkt dat sprake is van een
substantiële extra dienstverlening dan moet de gemeente die het betreft de extra kosten zelf betalen,
omdat het niet terecht is om deze kosten ten laste van het totaal te brengen. Het verzoek voor de
bijdrage aan het Sociaal Team Hillegom is als voorbeeld een substantiële taak en dat betekent ‘boter
bij de vis’en zelf betalen.
Het dagelijks bestuur vindt optie 3 geen optie, omdat dit afwijkt van het solidariteitsbeginsel en dat
heeft niet de voorkeur. Het dagelijks bestuur heeft als voorkeur optie 1 en als dat past is er niets aan
de hand. Past een verzoek niet binnen optie 1 dan betekent dat optie 2 en dat betekent ‘boter bij de
vis’ en zelf betalen. Voorstellen voor extra dienstverlening wordenstandaard in het dagelijks bestuur
besproken en vervolgens vindt een goede afweging plaats of sprake is van extra dienstverlening voor
een of meerdere gemeenten en wie de kosten moet betalen. Insteek is om zo praktisch mogelijk
ermee om te gaan en niet alles af te wegen en in het vervolg op basis van deze notitie en optie 1 en 2
naar aanvullende dienstverlening te kijken.
12. Introductie Wet Taaleis Participatiewet
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de informatieve notitie. Deze wet betekent extra
taken en gemeenten krijgen hiervoor extra budget, maar in hoeverre dit extra budget toereikend is, is
nog onbekend. Bij de uitwerking kijkt de ISD op het verzoek van het dagelijks bestuur ook naar de
relatie en mogelijke combi met de plannen van het Taalhuis. Hierover kan contact opgenomen worden
met de directeur van de bibliotheek. Secretaris agendeert het onderwerp voor het beleidsoverleg met
de gemeenten.
13. Ervaringen GeZZondcheck
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het verslag. De resultaten zijn minder positief dan in
het portefeuillehoudersoverleg verteld. De GeZZondcheck is een goed idee, maar nadeel is dat
meedoen niet verplicht is en het de eigen verantwoordelijkheid van de klant is. Bij de
uitkeringsaanvraag krijgt iedereen een folder mee en verder zijn er voor de ISD geen kosten aan
verbonden. Enige voorwaarde is dat deelnemers verzekerd zijn bij Zorg en Zekerheid. De ISD geeft
geen informatie over klanten aan derden en de GGD geeft alleen met toestemming van de klant
bepaalde informatie aan de ISD (bijvoorbeeld aantal uur beschikbaar voor arbeid).
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14. Ontwikkelingen drie decentralisaties
Op 2 juni 2015 is met de aanbieders gesproken. Aanbieders geven aan dat ze weinig meldingen
krijgen. Het Zorgkantoor had voor de AWBZ met een beperkt aantal partijen een contract. Nu de markt
open is en met circa 60 aanbieders een overeenkomst is afgesproken en klanten zelf kunnen kiezen
verklaart waardoor er minder aanmeldingen zijn bij de zorgaanbieders die voorheen met het
Zorgkantoor een contract hadden. Met de aanbieders is uitgebreid over de facturatie gesproken.
De I-Wmo is een ingewikkelde materie en moet formeel vanaf 1 januari 2015 gebruikt worden. De
deadline voor het inleveren van de facturen was 18 juni 2015, zodat op basis van de informatie een
goede analyse over het eeste halfjaar gemaakt kan worden. Zorgaanbieders konden tot 18 juni 2015
de informatie ook via een overzicht aanleveren en vanaf 1 september 2015 verplicht en alleen nog via
de I-Wmo. De termijn van 18 juni 2015 is verstreken en opvallend is dat een groot aantal aanbieders
geen overzicht/factuur heeft ingediend. Dit zou formeel betekenen dat ze over de eerste periode niets
meer krijgen uitbetaald. De vraag is hoe lang we nog coulant moeten zijn. Het dagelijks bestuur heeft
besloten om de zorgaanbieders nog een bestuurlijke brief met handtekeningen van de bestuurders te
sturen en nogmaals duidelijk aan te geven wat de deadline en de consequenties zijn. Brief wordt
geagendeerd voor het extra dagelijks bestuur van 6 juli 2015.
De ISD is recent naar een bijeenkomst geweest, waar ook de SVB en iemand van het ministerie
aanwezig was. De ISD schijnt ver te zijn ten opzichte van andere partijen. Vooral de SVB heeft zijn
zaken niet op orde. De ISD heeft ook aangeven dat de ISD alles op orde had eind 2014 en dat er nu,
door acties van de staatssecretaris en de SVB, extra kosten gemaakt zijn. Er worden acties uitgezet
om de kosten te verhalen. Daarbij is ook de vraag gesteld hoe de SVB omgaat met ten onrechte
uitbetalingen.
15. Ontwikkelingen Sevicepunt Werk
In tegenstelling tot een opmerking in het bestuurlijk overleg van het Werkbedrijf lopen we niet achter
met de garantiebanen. Er is wel sprake van een informatieachterstand en de targets gaan we naar
verwachting halen. Secretaris komt voor een volgend overleg van het dagelijks bestuur met een
voorstel voor de garantiebanen, omdat ook gemeenten/de ISD deze verplichting hebben. Aantal
gemeenten is hier al mee bezig. Vanuit financieel oogpunt kan een combi met de ISD aantrekkelijk
zijn.
16. Economische ontwikkelingen/arbeidsmarktanalyse
Wat de aanvragen WW betreft staat Lisse in de top 10. Echte oorzaak hiervan is niet traceerbaar.
Instroom in de WW betekent niet dat iedereen doorstroomt naar de bijstand.
17. Managementinformatie 11 juni 2015
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de cijfers.
18. Ziekteverzuim tot en met mei 2015
Het dagelijks verzuim heeft geen opmerkingen op het verzuim.
19. Wat verder ter tafel komt
PostNL
PostNL opent in Sassenheim een districutiecentrum en heeft in het kader van sociaal ondernemen de
mogelijkheid om een groot aantal SW-ers en uitkeringsgerechtigden daar te laten werken. Op zich een
goed initiatief, maar wel met de voordelen voor PostNL en de nadelen voor
gemeenten/MareGroep/ISD. Het dagelijks heeft hierover van gedachten gewisseld en vindt het op
zich een goed initiatief, maar vindt dat een aantal afspraken gewijzigd moet worden. Wijzigingen
betreft de periode van de detacheringscontracten (langer dan zes maanden) en de mogelijkheid om
na een jaar het contract met PostNL te beëindigen. De heer Van Kempen bespreekt dit ook met de
MareGroep. Project is aantrekkelijk omdat klanten (gedeeltelijk) uit de uitkering gaan en dat ze
ervaring opdoen en daardoor makkelijker kunnen uitstromen naar een andere baan. Voor de
avondploeg is het vervoer nog wel een aandachtspunt. Voor de doelgroep moet loonkostensubsidie
betaald worden en dat betekent dat er altijd kosten aan verbonden zijn. Het dagelijks bestuur is zich
bewust van de mogelijke risico’s en daarom is het goed om een goede balans te vinden en de
breakoptie na een jaar af te spreken.
20. Rondvraag
 Mevrouw Snuif is maandag afwezig bij het algemeen bestuur.
 In de commissie van Teylingen is Wmo toezicht aan de orde geweest. De vraag is wie in het
najaar de evaluatie uitvoert. Het Wmo toezicht gaat bij de pilot nog niet over de indicatiestelling.
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De ISD heeft de gegevens en maakt voor het dagelijks bestuur een evaluatie en deze evaluatie
wordt vervolgens in de stuurgroep 3D besproken. Bij de evaluatie kunnen de mogelijkheden voor
breder toezicht inclusief indicatiestelling meegenomen worden.
In verband met de vakantieperidoe gaat het dagelijks bestuur van 23 juli 2015 niet door. In geval
van dringende zaken kunnen de aanwezige bestuursleden alsnog bij elkaar komen en een
voorlopig besluit nemen dat later bekrachtigd wordt in het dagelijks bestuur van 27 augustus 2015.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 6 juli 2015

De voorzitter,
A.D. de Roon

De secretaris,
R.J. ‘t Jong
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