Bijlage nr. 2

VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 22 oktober 2015.

AANWEZIG

de heer A.D. (Adri) de Roon, voorzitter
de heer A. (Bert) Gotink, lid
mevrouw A.E. (Annechien) Snuif, lid
de heer R.J. (Robert) ‘t Jong, secretaris
mevrouw C.A.M. (Elian) Cozijn, notulist
de heer D.T.C. (Dennis) Salman, portefeuillehouder Participatie Noordwijk

AFWEZIG

mevrouw M.J.C. (Marie José) Fles, lid
de heer A.L. (Arno) van Kempen, lid

_________________________________________________________________________________
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
Voorzitter heet iedereen van harte welkom en meldt dat mevrouw Fles en de heer Van Kempen met
kennisgeving afwezig zijn. Dat geldt ook voor de portefeulillehouder van Hillegom, de heer Roelfsema.
De heer Gotink meldt dat hij bij het dagelijks bestuur van 19 november 2015 niet aanwezig kan zijn.
Agendapunt 8 wordt wel besproken, maar mogelijk vindt besluitvorming pas in een volgend overleg
van het dagelijks bestuur plaats.
De heer Van Kempen heeft via de whatsapp zijn reactie op de voorstellen gegeven. Het dagelijks
bestuur neemt deze reacties mee met de besluitvorming.
Het dagelijks bestuur heeft besloten om de agendapunten 10, 11 en 12 niet meer standaard te
agenderen, maar naar behoefte. Aan de agenda is toegevoegd:
15a Verlenging contracten Wmo
15b Opvang Vluchtelingen
2. Verslag van de DB-vergadering van 24 september 2015
Tekstueel:
Het verslag is met een aantal wijzigingen vastgesteld.
Bladzijde 2 (agendapunt 3): ’2-15’ gewijzigd in ‘2015’.
Bladzijde 2 (agendapunt 7): ‘formeel vastgesteld’ gewijzigd in ‘als concept vastgesteld’.
Bladzijde 3 (agendapunt 8): ‘vastgesteld’ gewijzigd in ‘als concept vastgesteld’.
Bladzijde 3 (agendapunt 9): ‘voor de garantiebanen een stichting opgericht’ gewijzigd in “voor het
verlonen een stichting opgericht’ en dat ‘er jaarlijks een garantiebaan bijkomt’ gewijzigd in ‘en dat bij
de begroting 2017 een besluit wordt genomen of er nog een garantiebaan bijkomt in 2017’.
Bladzijde 3 (agendapunt 10): toegevoegd ‘Voor Hillegom en Noordwijkerhout gaat de voorkeur nog
steeds uit naar de algemene voorziening, tenzij deze door de CRvB echt niet is toegestaan.’
Naar aanleiding van:
Bladzijde 3 (agendapunt 10): Voorzitter heeft het voorstel van Hulp bij het Huishouden met de fracties
besproken en die hebben interesse in de nieuwe maatwerkvoorziening met resultaatafspraken.
Mogelijk ook als de CRvB de algemene voorziening wel toestaat. De Wmo adviesraden moeten nog
om een formeel advies gevraagd worden.
Bladzijde 4 (agendapunt 12): De GR ISD Bollenstreek is naar de colleges gestuurd, maar er volgt nog
een erratum en die heeft betrekking op het archief. Voor de ISD is het archief minder “spannend,”
omdat bij de ISD alleen sprake is van een dynamisch archief en geen statistisch archief.
Bladzijde 5 (agendapunt 20): Naar aanleiding van het beleidsoverleg neemt Sonja Molenaar van
Hilegom nog contact op met de ISD.
3. Lijst van toezeggingen
De lijst is besproken en geactualiseerd.
Voor het externe klanttevredenheidsonderzoek vraagt de ISD drie offertes op. Aangezien 2015 een
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overgangsjaar is vindt het dagelijks bestuur het geen probleem dat de uitvoering van het onderzoek in
2016 plaatsvindt.
4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2014 en 2015
a. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
b. Overzicht beleidsstukken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het overzicht.
5. Functiebeschrijving CISO
Het dagelijks bestuur heeft de functiebeschrijving vastgesteld. De functiebeschrijving komt overeen
met de dagelijkse praktijk. Er is sprake van voldoende functiescheiding en er is geen sprake van een
conflict met de functie van controller. De controller kan altijd buiten de directeur om zaken bij het
dagelijks bestuur melden.
6. Voorstel collectieve aanvullende zorgverzekering 2016
Het dagelijks bestuur heeft het voorstel besproken. De collectieve aanvullende zorgverzekering
betekent dat de doelgroep tegen een laag tarief goed is verzekerd. Deze verzekering is voor de
bijzondere bijstand een voorliggende voorziening. De uitgaven bijzondere bijstand en de
uitvoeringskosten zijn daardoor al jaren minder. Voor de minima is deze verzekering nog de enige
collectiviteitsregeling.
De vraag is waarom de genoemde bedragen in tabel 4 aanzienlijk hoger zijn dan vorig jaar. Secretaris
gaat dit na. (noot notulist: Cijfers in de tabel zijn gebaseerd op de begroting 2016 bijzondere bijstand en deze is begin van
2015 gemaakt op basis van het bedrag dat op dat moment begroot was voor de bijzondere bijstand 2015 (dus beide
€ 2.756.000). Met de halfjaarcijfers 2015 zijn de uitgaven voor de bijzondere bijstand 2015 verlaagd van € 2.756.000 naar
€ 1.835.000. Daarna is deze correctie ook in de begrotingswijziging 2016-I verwerkt en verlaagd naar € 1.835.000.)

Op basis van het advies van de cliëntenraad en de meerderheid van het dagelijks bestuur is besloten
dat de deelnemers voor de AV standaard in 2016 een eigen bijdrage van € 5,- betalen.
7. Voorstel externe commissie bezwaar
Het dagelijks bestuur heeft het voorstel besproken en gaat hiermee akkoord. Dit betekent dat alle
leden van de externe commissie vervangen worden. Het dagelijks bestuur vindt dat na de lange
zittingstermijn het goed is om nieuwe leden te selecteren. De insteek is een groot aantal nieuwe
leden, die wisselend ingezet worden. Secretaris heeft het vertrouwen dat het vinden van nieuwe leden
gaat lukken. Secretaris zorgt dat de procedure gestart wordt.
8. Convenant ter voorkoming van huisontruimingen en noodfonds
Het dagelijks bestuur heeft het voorstel besproken en een aantal opmerkingen gemaakt, waaruit blijkt
dat de meningen over het voorstel uiteenlopen en/of nog niet helder zijn. De belangrijkste
opmerkingen zijn:
 De knelpunten zijn niet volledig helder.
 Voorstel is onvoldoende onderbouwd.
 De meningen over de doelgroep ‘iedereen of alleen de doelgroep die in aanmerking komt voor
schulddienstverlening’ zijn verdeeld.
 Twijfel over wiens probleem we aan het oplossen zijn.
 Insteek is het oplossen van een financieel probleem.
 Een noodfonds is goed, maar is de verdeling tussen woonstichtingen en gemeente wel reeël? In
het bestuurlijk overleg van januari 2015 is hierover wel gesproken en is deze verdeling tot stand
gekomen.
 De genoemde maatschappelijke kosten zijn een aanname.
 De vraag is wat het dagelijks bestuur ervoor over heeft om huisuitzettingen te voorkomen en dan
voor welke doelgroep. Voor doelgroep met kinderen is dat belangrijk.
 Voorstel is gebaseerd op een financieel en een maatschappelijk belang.
 Niet iedereen is te helpen en daarom is er een relatie gelegd met schulddienstverlening.
 Mensen moeten wel gemotiveerd zijn om uit de schulden te komen.
 Kosten regresrecht kunnen uit het fonds betaald worden.
 Voorstel van de GGD geeft het beeld dat ‘wanbedrag beloond wordt’ en dat is niet gewenst.
 Het aantal kwetsbare mensen neemt toe en we ons moeten realiseren dat er onopgeloste
problemen blijven liggen.
 Voordeel van het convenant is dat mensen snel geholpen worden.

2

Het gemeentelijk noodfonds is 100% van de gemeenten en dit noodfonds is van de gemeenten en
de woonstichtingen. Bij het gemeentelijk noodfonds is sprake van de doelgroep met een inkomen
van maximaal 130% van de bijstandsnorm en voor dit noodfonds kan iedereen, ongeacht het
inkomen, in aanmerking komen.
 Het is goed om bij de besluitvorming om in aanmerking te komen de woonstichting/de
woonhistorie erbij te betrekken.
Het dagelijks bestuur heeft besloten om de besluitvorming te verplaatsen naar het dagelijks bestuur
van 19 november 2015 en aan de heren Gotink en Van Kempen te vragen of zij vooraf hun
bedenkingen/opmerkingen per mail willen sturen naar het dagelijks bestuur.


9. Planning beleidsplan schulddienstverlening
Het dagelijks bestuur is akkoord met het voorstel van het beleidsoverleg en dat betekent dat de ISD
het beleidsplan nog dit jaar aanbiedt aan de raden en dat nu geen extra brief over de stand van zaken
nodig is. De ISD levert het voorstel op tijd aan en de besluitvorming in de raden vindt begin 2016
plaats.
10. Ontwikkelingen drie decentralisaties
Niet besproken en geen vast agendapunt meer.
11. Ontwikkelingen Sevicepunt Werk
Niet besproken en geen vast agendapunt meer.
12. Economische ontwikkelingen/arbeidsmarktanalyse
Niet besproken en geen vast agendapunt meer.
13. Managementinformatie
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de cijfers en heeft verder geen vragen/opmerkingen.
Secretaris heeft het dagelijks bestuur recent informatie gestuurd over de voortgang begeleiding en
stuurt de toegevoegde bijlage bij de memo begeleiding voortaan gelijktijdig mee met de
managementrapportage.
14. Ziekteverzuim tot en met september 2015
Het dagelijks verzuim heeft geen opmerkingen op de verzuimcijfers.
15. Wat verder ter tafel komt
15a. Verlenging contracten Wmo
Het dagelijks bestuur is, mede op basis van secretaris, akkoord met de verlenging van een jaar voor
de raamovereenkomsten van hulpmiddelen Wmo, trapliften en onderhoud plafondliften.
Secretaris meldt dat volgend jaar een nieuwe aanbesteding start en geeft hiervoor al een
winstwaarschuwing af, omdat de tarieven van de huidige contracten laag zijn.
Partijen die niet voldoen aan het contract kunnen tijdelijk geschorst worden. Bij de nieuwe
aanbesteding is het mogelijk om aan de voorkant partijen al uit te sluiten.
15b. Inzet ISD bij Vluchtelingenopvang
Het dagelijks bestuur is vol lof over de inzet van de ISD bij de Vluchtelingenopvang. Er zijn signalen
dat de ISD overbelast is en het dagelijks bestuur vraagt of dat klopt. Secretaris heeft het proces en
zijn ervaringen met de opvang in Voorhout en nu Lisse verteld en aangegeven dat hij niet de signalen
van overbelasting herkent. De ISD kan de opvang goed aan en de dienstverlening loopt niet in gevaar.
Het primaire proces loopt gewoon door.
16. Rondvraag
 De heer Gotink heeft afgelopen week contact gehad met een lokale woonstichting en uit dat
gesprek blijkt behoefte te zijn aan woonmaatschappelijk werk. Dit betreft ondersteuning voor
kwetsbare huurders, maar wat dit exact inhoudt bespreekt de heer Gotink eerst nog met de
woonstichting.
 De ISD geeft voor wonen indicaties voor begeleiding af. Woonstichtingen werken met een tweejarig huurcontract, maar de ISD geeft indicaties af voor zes maanden en dat is lastig. Secretaris
begrijpt dat en gaat dit intern na en neemt dat signaal mee met de herindicaties.
 Mevrouw Snuif heeft met de jurist van Hillegom over de WOB-verzoeken gesproken en die
onderneemt actie. De vraag is of het zinvol is om een klant die veel verzoeken indient persoonlijk
uit te nodigen voor een gesprek.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 19 november 2015
De voorzitter,
A.D. de Roon

De secretaris,
R.J. ‘t Jong
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