Bijlage nr. 2

VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 22 november 2018.

AANWEZIG

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

AFWEZIG

de heer J.A. (Jan) van Rijn, portefeuillehouder Participatie Hillegom

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en meldt dat aansluitend nog een kort vertrouwelijk
overleg plaatsvindt.
2. Verslag dagelijks bestuur van 25 oktober 2018
Tekstueel:
Het verslag is met een tekstuele aanpassing vastgesteld.
Bladzijde 2 (agendapunt 6): ‘het verplicht risico niet te verplichten’ weghalen.
Naar aanleiding van:
Bladzijde 2 (agendapunt 8): Besloten is de informatiebrief over de uitspraak CRvB/hulp bij het
huishouden nog niet naar de raden te sturen, maar te wachten op de tweede uitspraak die naar
verwachting in december 2018 komt.
3. Lijst van toezeggingen
De lijst is besproken en geactualiseerd.
Toezegging 2018-01 (Verordening Cliëntenparticipatie): Huishoudelijk reglement staat geagendeerd
en kan van de lijst af.
Toezegging 2018-05 (vervolg Nadja Jungmann): Training staat gepland en kan van de lijst af.
Toezegging 2018-08 (Verdringing Tegenprestatie naar vermogen): Deadline gewijzigd naar januari
2019, zodat 2018 volledig meegenomen kan worden.
Toezegging 2018-16 (‘special’ voor raden): Loondispensatie kan eraf.
Toezegging 2018-17 (onderzoek loongebouw): Staat op de agenda.
Toezegging 2018-18 (Privacy): Planning DB januari/februari 2019 en van HLT en Noordwijk ook de
functionaris gegevensbeheer uitnodigen.
Toezegging 2018-22 (Formulierenbrigade): staat gepland voor het beleidsoverleg van
11 december 2018.
Toezegging 2018-24 (Brief raad over uitspraak CRvB/HbH): Na tweede uitspraak CRvB.
Toezegging 2018-25 (Toelichting uitgaven begeleiding Lisse): ISD stuurt een mail hierover naar
mevrouw Langeveld. (noot notulist: per e-mail verstuurd op 22 november 2018)
4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2017 en 2018
a. Ingekomen en uitgaande stukken
Niet van toepassing.
b. Overzicht beleidsstukken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het overzicht. Alleen de verordening Wmo 2019 staat
nog open.
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5. Conceptverslag openbare vergadering algemeen bestuur ISD Bollenstreek 29 oktober 2018
Het dagelijks bestuur heeft buiten de toevoeging van een voorletter bij de heer Van Rijn geen
opmerkingen. Het verslag kan voor vaststelling naar het algemeen bestuur toe.
6. Gevolgen uitspraak CRvB – bestuurlijke aanbesteding HbH
Het dagelijks bestuur heeft het voorstel besproken. Het voorstel sluit aan bij het advies van de
VNG/het ministerie om de huidige situatie hulp bij het huishouden nog niet aan te passen. Het
voortzetten van de huidige aanbesteding is geen probleem en het voordeel van een bestuurlijke
aanbesteding is dat tussentijdse aanpassingen mogelijk zijn. De ISD heeft naar aanleiding van de
fysieke overlegtafel tot nu toe nog geen signalen dat er partijen zijn die niet wilen tekenen. Bij
bestuurlijk aanbesteden bepalen de gemeenten het tarief en het bepalen van het tarief is geen formeel
discussiepunt voor de fysieke overlegtafel. Het dagelijks bestuur gaat akkoord met het voorstel.
7. Bestuurlijke aanbesteding Tijdelijk Beschermd Wonen LVB 18+
Het dagelijks bestuur heeft het voorstel besproken. Het gaat om forse bedragen, maar om een relatief
klein aantal personen. Formeel moet dit geregeld zijn, maar omdat de wooncomponent nog niet
geregeld is, is sprake van een inhoudsloos contract. De ISD heeft de zorgcomponent geregeld en de
wooncomponent is primair een verantwoordelijkheid van de aanbieders en daarnaast van de
gemeenten. Het dagelijks bestuur vindt het opvallend dat het Raamwerk niet bij de partijen genoemd
staat, terwijl het Raamwerk juist woningen heeft. Het is goed om dat bestuurlijk nog na te vragen.
Primair is voor de doelgroep de zorg belangrijk, maar de ambitie is een volledig product met als doel
‘zelfstandig wonen’. Het dagelijks bestuur neemt de wooncomponent mee in hun overleg met de
woonstichtingen. Uit het voorstel blijkt dat de uitvoering tot 1 januari 2019 bij Leiden ligt en dat Leiden
hiervoor budget heeft gekregen. Het dagelijks bestuur is akkoord met het voorstel en heeft daarbij een
aantal afspraken gemaakt. De wooncomponent wordt geagendeerd voor het bestuurlijk overleg
sociaal domein en de heer Van Trigt informeert bij Holland Rijnland naar de stand van zaken van het
budget.
8. Voorstel VroegSignalering
De leden van het dagelijks bestuur uit Noordwijk/Noordwijkerhout hebben toegelicht waarom zij
hebben besloten om vanaf 1 januari 2019 niet mee te doen aan de pilot Vroeg Eropaf. Belangrijkste
reden is dat de woonstichtingen uit Noordwijkerhout en Noordwijk op dit moment niet mee willen doen.
Daarbij speelt de gewenste afstemming met de lokale partijen en is het jammer dat de
zorgverzekeraars en de energiebedrijven nog niet bij het project Vroeg Eropaf betrokken zijn.
Ondanks dat deze twee gemeenten nu niet mee doen aan de pilot, vinden deze bestuurders Vroeg
Eropaf wel een goed initiatief. Zij stellen voor dat de HLT gemeenten starten met de pilot en dat zij het
project volgen/de resultaten monitoren en kijken wat het meest effectief is en dat zij de huidige
werkwijze optimaliseren. Financieel gezien kan het niet meedoen voor een woonstichting
aantrekkelijker zijn, omdat bij een minnelijke regeling de woonstichting minder ontvangt dan via een
incassoprocedure.
De overige leden van het dagelijks bestuur betreuren het besluit van de gemeenten
Noordwijk/Noordwijkerhout en zeker omdat het proces al een tijd loopt en afspraken zijn gemaakt en
dat ze op het laatste moment afhaken. De bestuurders van Noordwijk/Noordwijkerhout betreuren dit
besluit ook en vinden het terecht dat bepaalde kosten bij hen in rekening gebracht worden. De ISD
heeft voor de personele vervanging nog geen afspraken gemaakt en kan het aantal uur bijstellen,
maar weet niet hoe dat bij Kwadraad zit. Na goed overleg heeft het dagelijks bestuur een aantal
afspraken gemaakt. De pilot Vroeg Eropaf start alleen voor de gemeenten Hillegom, Lisse en
Teylingen en voor Noordwijk/Noordwijkerhout blijft de huidige werkwijze gehandhaafd. De ISD zoekt
uit welke kosten bij Noordwijk/Noordwijkerhout in rekening gebracht moeten worden en wat de
uiteindelijke kosten zijn inclusief de kosten van de procesregisseur en het noodzakelijke systeem. Het
tarief dat de ISD hanteert is lager dan Kwadraad en mogelijk kan uit dat verschil de kosten/een deel
daarvan voor de procesregisseur betaald worden. De ISD stuurt per e-mail een overzicht naar het
dagelijks bestuur. Het project Vroeg Eropaf en het convenant voorkomen huisuitzetting blijven
voorlopig naast elkaar lopen. Het convenant wordt nog AVG-proof gemaakt worden. Als Vroeg Eropaf
goed werkt moet het convenant voorkomen huisuitzetting overbodig worden.
In het 4e kwartaal 2019 vindt er over de eerste 9 maanden een evaluatie plaats (inclusief het
convenant), waarbij de resultaten van de werkwijze Noordwijk/Noordwijkerhout en van de deelnemers
Vroeg Eropaf met elkaar vergeleken worden. Daarnaast is afgesproken dat alle gemeenten ambtelijk
in een vroegtijdig stadium bij projecten betrokken worden.
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9. Huishoudelijk reglement Cliëntenraad
Het dagelijks bestuur is akkoord met het aangepaste huishoudelijk reglement. Ook de Cliënteraad is
akkoord met dit reglement.
10. Vergaderrooster 2019
Het dagelijks bestuur heeft het vergaderrooster voor 2019 vastgesteld. Vanwege de fusie van
Noordwijk en de verwachting dat het nieuwe college er op 2 januari 2019 al is, gaat het algemeen
bestuur van 18 februari naar januari 2019 toe. De gemeenten bepalen de leden/plv. leden voor het
algemeen bestuur en het algemeen bestuur benoemt het lid voor het dagelijks bestuur . (noot notulist: het
algemeen bestuur van 18 februari 2019 is verplaatst naar 14 januari 2019)

11. Prijzen hulpmiddelen Wmo 2019
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het voorstel. Op 20 december 2018 agendeert de
ISD het financieel besluit Wmo 2019 en daarin verwerkt de ISD de tarieven.
12. Managementrapportage
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de managementrapportage. Het aantal klanten met
een uitkering op basis van de Participatiewet (PW) daalt nog steeds. De ISD heeft recent ook
informatie van het SPW gekregen, zodat het vergelijken van deze informatie nu mogelijk is. Het
dagelijks bestuur stelt het op prijs als het klantenaantal PW per maand zichtbaar is.
13. Ziekteverzuim oktober 2018
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het verzuimpercentage, dat ten opzichte van
september is gedaald van 4,44% naar 3,49%.
14. Wat verder ter tafel komt
Algemeen bestuur 17 december 2018
Het algemeen bestuur van 17 december 2018 gaat niet door.
Notitie functiebeschrijving en waardering
Omdat de status van het voorstel niet voor iedereen duidelijk was, heeft het dagelijks bestuur besloten
dit onderwerp door te schuiven naar het dagelijks bestuur van 20 december 2018. De ISD past het
voorstel tekstueel nog aan, zodat de ISD alleen opties aangeeft en geen advies geeft.
Voorstel project statushouders
Secretaris heeft het voorstel kort toegelicht. Het project is tot nu toe succesvol en het voorliggende
voorstel is een tussenfase/vooruitlopend op het voornemen van het Rijk om vanaf 1 juli 2020 de Wet
inburgering weer bij de gemeenten neer te leggen. De samenwerking met Vluchtelingenwerk en het
SPW is belangrijk.Vluchtelingenwerk heeft een belangrijke rol als statushouders Nederland
binnenkomen en het SPW als de statushouders werkfit zijn. Daar tussen ligt de rol van de ISD. Voor
de uitvoering van dit project heeft de ISD eigenlijk 3 fte nodig, maar de ISD vraagt 2 fte. Doordat het
aantal klanten PW daalt heeft de ISD, op basis van de rekenregels, 1 fte minder nodig en die fte zet
de ISD dan in bij dit project.
Recent heeft het bestuurlijk overleg met Vluchtelingenwerk plaatsgevonden, waarbij ook het SPW en
de ISD aanwezig waren. Mevrouw Fles en de heer Van Kempen waren daarbij aanwezig en vonden
het een beter en prettiger gesprek dan het vorige bestuurlijk gesprek. Het is belangrijk dat
Vluchtelingenwerk, het SPW en de ISD elkaar aanvullen/samenwerken. Tijdens het bestuurlijk overleg
is de halfjaarrapportage van de ISD over de eerste zes maanden van 2018 aan de orde geweest en
de brief van Koolmees. Formeel gaan de plannen van Koolmees in op 1 juli 2020 en het is goed dat
ambtelijk de voorbereiding plaatsvindt.
Het dagelijks bestuur vindt het voorstel project statushouders een goed voorstel, maar mist de
financiële dekking van de kosten. Gelet op de daling van het uitkeringsbestand, het overschot van het
project statushouders 2018 en de beschikbare BUIG-budgetten verwacht secretaris dat de kosten
daaruit betaald kunnen worden en als bij de halfjaarcijfers blijkt dat dit niet het geval is, dan is een
begrotingswijziging nodig.
Het dagelijks bestuur heeft besloten dat zij per e-mail een besluit nemen over het voorstel inclusief
een bijlage over de financiële dekking (noot notulist; voorstel is per e-mail op 22 november 2018 naar het dagelijks
bestuur gemaild.) Daarnaast heeft het dagelijks bestuur de vraag gesteld of we het project kunnen
verbreden voor de rest van het klantenbestand Participatiewet. Persoonlijke aandacht is belangrijk en
het BUIG-budget voor de komende jaren biedt mogelijkheden. Na de evaluatie van de
loonkostensubsidie komt de ISD met een voorstel welke mogelijkheden er zijn om duurzame uitstroom
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mogelijk te maken/de doelgroep te verbreden.
15. Rondvraag en sluiting
 Mevrouw Langeveld meldt dat Lisse aan de slag gaat met het armoedebeleid en dat zij graag ook
gesprekken met klanten willen voeren om in beeld te krijgen waar klanten behoefte aan hebben.
De ISD kan namens de gemeente Lisse klanten aanschrijven.
 Mevrouw Langeveld heeft de vraag gesteld of een briefadres vaak voorkomt. Voor zover bekend
hebben alleen Hillegom en Noordwijk een briefadres en komt het af en toe voor. Een briefadres en
wie verantwoordelijk is voor een uitkering van daklozen is al jaren een discussie met Leiden.
Formeel is Leiden nog steeds centrumgemeente en dat betekent dat iemand die dakloos is bij
Leiden een uitkering moet aanvragen. En daarbij zegt een briefadres niets over de daadwerkelijke
verblijfplaats van iemand. En die is juist belangrijk voor het al dan niet toekennen van een
uitkering.
 In het verslag van het beleidsoverleg staat een opmerking over de Zorgpauze thuis. Noordwijk
heeft dit al en andere bestuurders zijn benieuwd naar de informatie. Zodra er meer bekend is,
komt dat onderwerp terug in het dagelijks bestuur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 20 december 2018

De voorzitter,
mevrouw M.J.C. Fles

De secretaris,
R.J. ’t Jong
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