VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 16 januari 2020.

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 F.Q.A.(Fred) van Trigt, lid en plv.voorzitter
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. Het overleg bestaat uit het reguliere overleg en de
‘benen op tafelsessie’ met het managementteam van de ISD.
Terugkoppeling sessies raden HLT over Contourennota
Met de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT) heeft de bijeenkomst over de Contourennota
plaatsgevonden. Met de raden van Hillegom en Lisse was dit een informele bijeenkomst en in
Teylingen is de Contourennota tijdens de openbare commissie behandeld. In Noordwijk staat de
openbare bijeenkomst gepland op 4 februari 2020.
Bestuursleden van HLT hebben een korte terugkoppeling van de bijeenkomsten gegeven. Het waren
allemaal positieve bijeenkomsten met een hoge opkomst en de raden vonden eigenlijk alle
onderwerpen interessant. Voorkeur van Hillegom gaat uit naar Arbeidsparticaptie en op ‘eenvoudige
wijze’ Zorgfraude oppakken. Voorkeur van de raad Teylingen gaat uit naar Arbeidsparticipatie en dat
komt vooral omdat dit onderwerp zowel de Wmo als de Particpatiewet aangaat en samen met het
SPW/de MareGroep opgepakt kan worden. De raad van Lisse heeft de voorkeur voor algemene
voorzieningen versus maatwerkvoorzieningen en Zorgfraude, maar vindt aandacht voor
Arbeidsparticipatie wel belangrijk.
Naar aanleiding van de commissievergadering in Teylingen heeft over Zorgfraude een artikel in het
Leidsch Dagblad gestaan. De inhoud van dit artikel sluit niet volledig aan met de waarheid en dat is
jammer. De heer Van Kempen heeft binnenkort een afspraak met de betrokken journalist.
Secretaris komt na de bijeenkomst in Noordwijk met een concrete uitwerking. Uiteindelijk gaat de ISD
sowieso in meer of mindere mate met alle onderwerpen aan de slag.
2. Verslag dagelijks bestuur van 19 december 2019
Tekstueel:
Het verslag is met een tekstuele aanpassing vastgesteld.
Bladzijde 2 (agendapunt 8): ‘commercieel belang ’vervangen door ‘zakelijk belang’.
Naar aanleiding van:
Bladzijde 2 (agendapunt 8): In de evaluatie ontbreekt de werkwijze van Noordwijk conform het
convenant uit 2011. Secretaris gaat na of dit convenant nog actueel is of vervangen is door het Fonds
ter voorkomen van huisuitzetting. (noot notulist: beiden bestaan nog en over het Convenant en het Fonds volgt voor het
dagelijks bestuur van 13 februari 2020 een notitie).
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3. Lijst van toezeggingen
De lijst is besproken en geactualiseerd.
2019-08 (Algemene voorzieningen): volgt voor het dagelijks bestuur van 13 februari 2020.
2019-17 (Informeren raden over hulp bij het huishouden): Agenderen voor beleidsoverleg.
2019-19 (Kosten POB/IP/Inkomensondersteuning): staat geagendeerd.
4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2018 en 2019
a. Ingekomen en uitgaande stukken
Niet van toepassing.
b. Overzicht beleidsstukken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het overzicht. In de HLT gemeenten moet de
verordening Wmo opnieuw vastgesteld worden, omdat de HLT gemeenten niet alles uit de was/wordt
lijst van de ISD hebben overgenomen.
5. Voorstel aanpassing verdeling kosten
Het dagelijks bestuur heeft over het voorstel gediscussieerd en aan de voorkant waren de meningen
verdeeld. Op basis van de regelgeving (BBV) vallen vanaf 2019 de uitgaven voor bijzondere bijstand
niet meer onder de post Zorg, maar onder de Participatiewet. Uitgaven Zorg worden per gemeente
afgerekend. Voor de verdeling van de kosten zijn twee opties: afrekenen per gemeente of op basis
van het solidariteitsbeginsel. Tijdens het overleg werd duidelijk dat de uitgaven niet uit het BUIGbudget komen zoals de uitkeringskosten, maar dat gemeenten hiervoor budget krijgen via het
Gemeentefonds.
Op verzoek van het dagelijks bestuur komt secretaris met aanvullende cijfers over voorgaande jaren
inclusief 2019 en dan voor beiden opties. Lokaal beleid en toepassing van het solidariteitsbeginsel
kunnen op gespannen voet staan. Het dagelijks bestuur wacht op de aanvullende gegevens en neemt
in het dagelijks bestuur van 13 februari 2020 een definitief besluit. Het dagelijks bestuur gaat akkoord
met de voorgestelde verrekening van de vordering.
6. Verordening Individuele Inkomenstoeslag
Het voorstel is in de colleges van Lisse en Teylingen besproken, maar nog niet in de colleges van
Hillegom en Noordwijk.
Het college van Lisse is voorstander van uniformiteit voor de inwoners van de ISD gemeenten en
zeker voor de HLT gemeenten. De plusvariant sluit aan bij het Armoedebeleid van Lisse. De financiële
dekking is nog wel een uitdaging, maar inhoudelijk is Lisse voorstander van de plusvariant.
Ook het college van Teylingen heeft een positieve grondhouding voor de plusvariant, maar heeft nog
wel een aantal vragen over de consequenties van de economische groei van het aantal ouderen en
de armoedeval voor jongeren. Ook voor Lisse geldt deze vraag.
Voor bespreking in het college van Hillegom stuurt de heer Van Rijn secretaris nog een aantal vragen.
Voorzitter heeft als voorkeur de basisverordening, maar het is afwachten wat het college van
Noordwijk daarvan vindt.
Het dagelijks bestuur staat zeker positief tegenover het voorstel, maar heeft besloten om eerst de
aanvullende (financiële) informatie/analyse van de ISD af te wachten en de bespreking in de colleges.
In het dagelijks bestuur van 13 februari 2020 volgt de formele besluitvorming.
7. Jaarplan Planing en Control 2020
Het dagelijks bestuur gaat akkoord met het jaarplan Planning en Control 2020.
8. Benoeming juridisch medewereker bezwaar en beroep
Het dagelijks bestuur gaat akkoord met de voorgestelde benoeming.
9. Kosten trajecten statushouders
Secetaris heeft het voorstel toegelicht, omdat het voorstel voor het dagelijks bestuur niet helemaal
helder was. In 2019 zijn de uitgaven voor trajectkosten statushouders, conform eerdere afspraken,
geboekt onder de Wmo/post begeleiding. De ISD heeft over 2019 budget over en conform de
regelgeving (BBV) moet de ISD dat budget teruggeven aan gemeenten, omdat de ISD geen reserves
mag hebben. De ISD vraagt de uitgaven voor trajectkosten statushouders vanaf 2020 structureel in de
begroting op te nemen en voor 2020 neemt de ISD dat op in de begrotingswijziging. Vooruitlopend op
de begrotingswijziging vraagt de ISD alvast toestemming om verplichtingen aan te gaan. Het dagelijks
bestuur staat zeker positief tegenover de activiteiten die de ISD doet voor de statushouders, maar
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heeft wel behoefte hoe dat voorstel past bij de begroting van gemeenten. Hebben gemeenten het als
project geboekt of structureel?
Eerder zijn gemeenten en het dagelijks bestuur al akkoord gegaan met het voorstel om de
werkzaamheden voor het project statushouders structureel te maken en niet meer als project en
daarvoor heeft de ISD toen één extra fte minder gevraagd dan benodigd. Reden was de daling van
het klantenbestand Participatiewet.
Voordat het dagelijks bestuur een formeel besluit neemt is antwoord op een aantal vragen gewenst.
Wat betekent het voorstel voor de begroting van de gemeenten? Hoe zit het met de rol van
Vluchtelingenwerk en Kreda? Daarnaast is besloten dat de ISD het voorstel agendeert voor het
beleidsoverleg met gemeenten, zodat duidelijk wordt of het financieel past.
Gemeenten kunnen met het overschot BUIG-budget zelf bepalen wat ze doen met budget wat
overblijft, maar primair is het BUIG-budget bestemd voor de bijstand.
Het dagelijks bestuur is postief over de activiteiten voor statushouders en vindt het een ‘mooi project’
en neemt in het dagelijks bestuur van 13 februari 2020 een formeel besluit. Secretaris geeft aan dat in
de tussenliggende periode de werkzaamheden door kunnen gaan.
10. Gunning aanbestedingen Wmo
Het dagelijks bestuur gaat akkoord met de voorgestelde gunning voor de aanbestedingen van
Wmo/hulpmiddelen, trapliften en woningaanpassingen.
Eind januari 2020 is het gunningsadvies voor de aanbesteding inhuurkrachten bekend. Omdat het
dagelijks bestuur van 13 februari 2020 te laat is voor het gunningsbesluit, gaat het dagelijks bestuur
akkoord met besluitvorming via de e-mail. (noot notulist: voorstel is op 30 januari 2020 per e-mail naar het dagelijks
bestuur gestuurd)

11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag en sluiting
Secretaris heeft van een zorgaanbieder een brief gehad over de tarieven hulp bij het huishouden in
verband met de mogelijke aanpassing van het beleid vanaf 1 juli 2020. Secretaris zorgt voor een
gepaste reactie.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 13 februari 2020
De voorzitter,
D.T.C. Salman

De secretaris,
R.J. ‘t Jong
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