VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 23 september 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 en plv. voorzitter
mevrouw M.V. (Mieke) Boxhoorn, plv. secretaris
mevrouw C.A.M. (Elian) Cozijn, notulist

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De vergadering vindt via MS Teams plaats.
Mevrouw Boxhoorn is als plaatsvervanger van de heer ’t Jong aanwezig.
De provincie Zuid-Holland heeft de ISD een brief gestuurd, waarin staat dat zij de jaarrekening 2020
en de begroting 2022 tijdig hebben ontvangen. Het toezichtregime voor 2022 is repressief en dat is
positief.
De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.
2. Verslag dagelijks bestuur van 26 augustus 2021
Tekstueel
Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Bladzijde 2 (agendapunt 7): Op 28 oktober 2021 staat het afgesproken ‘Benen op tafeloverleg’ met het
dagelijks bestuur en het management van de ISD gepland. Naar aanleiding van de halfjaarcijfers 2021
en de begrotingswijziging 2021-I heeft mevrouw Langeveld, in verband met het voorstel voor de raad,
op korte termijn behoefte aan een gesprek met het management van de ISD. Bij dat gesprek is ook de
manager sociaal domein HLT aanwezig. De overschrijding kwam als een verrassing, omdat er
tussentijds geen duidelijke signalen waren over een forse overschrijding. Voor de overige
bestuursleden is een extra gesprek of een eerder gesprek dan op 28 oktober 2021 niet nodig, omdat
mogelijke beleidsaanpassingen tijd vragen en niet meer in 2021 gerealiseerd kunnen worden. (noot
notulist: gesprek met Lisse staat gepland voor 4 oktober 2021). Daarnaast is het gesprek op 28 oktober 2021
alleen bedoeld voor het management van de ISD en het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur stelt het op prijs om in het vervolg regelmatig op de hoogte gehouden te worden
van de voortgang van de uitgaven ten opzichte van de begroting en daar een vast agendapunt van te
maken. Het dagelijks bestuur vraagt de ISD het overleg van 28 oktober 2021 voor te bereiden. Naar
verwachting zijn dan ook de financiële gevevens tot en met het 3e kwartaal 2021 beschikbaar.
3. Lijst van toezeggingen
De lijst van toezeggingen is besproken en een aantal acties is afgehandeld/staat gepland.
Toezegging 2021-08 (overzicht Tozo/TONK): is afgedaan.
Toezegging 2021-09 (overleg met MT en uitwerken opties Zorg): staat gepland voor 28 oktober 2021.
4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2020 en 2021
4.a Ingekomen en uitgaande stukken
Het dagelijks bestuur heeft kennisgenomen van het overzicht.
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b. Overzicht beleidsstukken
Het dagelijks bestuur heeft kennisgenomen van het overzicht.
5. Stand van zaken Coronavirus inclusief Tozo/TONK
Vanaf 25 september 2021 werken alle medewerkers bij de ISD minimaal 1 dag per week op kantoor.
De Tozo en de TONK lopen tot 1 oktober 2021. Welke regeling er definitief komt vanaf
1 oktober 2021 en voor welke ondernemers is nog niet concreet bekend. Voornemen van het Kabinet
is een aangepaste Bbz-regeling.
De ISD heeft ondernemers die nog gebruik maken van Tozo 5 een uitnodiging gestuurd voor de
informatiedagen op 21 en 28 september 2021. Tijdens deze dagen is het voor ondernemers mogelijk
om een persoonlijk gesprek te hebben over de Bbz, Participatiewet, Schulddienstverlening en het
regionaal mobiliteitsteam. Aantal reacties op deze uitnodiging is positief en ook buiten deze dagen
blijven adviesgesprekken mogelijk. Op dit moment maken circa 250 ondernemers nog gebruik van
Tozo 5. Het is lastig in te schatten hoeveel ondernemers na 1 oktober 2021 aanspraak willen maken
op de Bbz of een bijstandsuitkering.
Het dagelijks bestuur vindt deze informatiedagen een mooi initiatief en is benieuwd naar de
ervaringen. De ISD komt later met een algemene terugkoppeling.
6. Voorlopige gunning Wmo/Hulp bij het huishouden
Het dagelijks bestuur is vanwege de termijn per e-mail al akkoord gegaan met de voorlopige gunning
van de Wmo/Hulp bij het huishouden. Met één partij speelt nog een verschil van mening of ze wel/niet
voldoen de voorwaarden. Binnenkort volgt de definitieve gunning en dan is het bekend welke partijen
voldoen aan de voorwaarden.
7. Premiebijdrage collectieve aanvullende zorgvezekering 2022
Het dagelijks bestuur heeft kennisgenomen van de adviezen van de Cliëntenraad.
Het dagelijks bestuur heeft besloten om te kiezen voor optie 2 en dat betekent dat sprake is van een
indexering. Dit besluit sluit aan bij het advies van de Cliëntenraad.
8. GR ISD Bollenstreek 2022
De GR ISD Bollenstreek moet vanwege de Wet inburgering aangepast worden.
Het dagelijks bestuur gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen van de GR ISD Bollenstreek.
Als het algemeen bestuur op 1 november 2021 akkoord gaat met de voorgestelde aanpassing van de
GR ISD Bollenstreek gaat deze aansluitend en namens het dagelijks bestuur naar de colleges toe.
In de aanbiedingsnotitie staat een kopje Financiën. Het dagelijks bestuur vindt dat gemeenten voor de
uitvoering van nieuwe taken vanuit het Rijk ook geld moeten krijgen, want anders kunnen
gemeenten/de ISD die taken niet of pas later uitvoeren. Gemeenten krijgen in ieder geval wel budget
voor de uitvoering van de Wet inburgering en in hoeverre dat budget voldoende is voor de verwachte
uitvoeringskosten is nog niet bekend.
Plv. secretaris vraagt toestemming om alvast 1 fte te werven voor de Wet inburgering en met die extra
fte in het 1e kwartaal 2022 ervaring mee op te doen. Het dagelijks bestuur vindt dat geen probleem als
duidelijk is dat er budget voor beschikbaar is. Het dagelijks bestuur stelt het op prijs als deze
informatie voor het dagelijks bestuur van 28 oktober 2021 bekend is. De Wet inburgering komt
28 oktober 2021 op de agenda te staan. Daarnaast is voorgesteld om in het overleg met het
managementteam ook te bespreken ‘hoe om te gaan met nieuwe regelingen en de opdracht aan de
ISD daarvan’.
Het beleidsplan voor de Wet inburgering is nog niet in de colleges besproken.
9. Voorstel Individuele Studiestoeslag
Het dagelijks bestuur gaat akkoord met het voorstel. Juridisch gezien is het geen probleem om in het
voordeel van de burger af te wijken. De vraag is gesteld hoe dat zit met de accountantscontrole. (noot
notulist: dat is geen probleem, omdat de accountant controleert op basis van het normenkader en of er een besluit van het
dagelijks bestuur aan ten grondslag ligt.)

10. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
De heer Van Rijn heeft tijdens de Wereld Alzheimer Dag 2021 een aantal verpleegkundigen van
zorgaanbieders gesproken. Zij gaven aan dat de indicaties voor dagbesteding lang duren. Er volgt nog
een vervolggesprek en de heer van Rijn komt daar op een later tijdstip nog op terug. Plv. secretaris
geeft aan dat het bij de Wmo enorm druk is en de wachttijden, mede door de vakantieperiode,
daardoor langer zijn. De ISD is de wachttijden aan het inlopen. Daarnaast is de praktijk dat
verpleegkundigen vaak snel een (her)indicatie willen hebben en/of aangeven wat de indicatie moet
zijn. Meer en hoger indiceren betekent ook een kostenstijging. Voor het overleg van 28 oktober 2021
zoekt plv.secretaris dit verder uit.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 28 oktober 2021
De voorzitter,
D.T.C. Salman

De secretaris,
R.J. ‘t Jong
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