Bijlage nr. 2

VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 5 maart 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
__________________________________________________________________
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
Voorzitter heet iedereen van harte welkom. De heren Roelfsema en Salman wonen de vergadering
deze keer niet bij. Het dagelijks bestuur vergadert voortaan standaard in de vergaderzaal op de
1e verdieping.
De heer Gotink geeft een terugkoppeling van een presentatie, die een wijkverpleegkundige voor de
raad van Noordwijkerhout heeft gegeven. Uit de presentatie blijkt dat zij teleurgesteld is over de
verschuiving van taken en dat naar haar mening de deskundigheid voor dementerenden vooral bij de
wijkverpleegkundigen aanwezig is. Presentatie had invloed op de reacties van de huisartsen en de
pers. De heer Gotink heeft het voornemen om naar aanleiding van deze presentatie met de raad in
gesprek te gaan. Presentatie was niet gebaseerd op concrete feiten.
De heer Van Kempen heeft contact gehad met de voorzitter van Marente, de heer Vos. In dit gesprek
heeft de heer Vos een toelichting gegeven over de “onrust” bij Marente, die vooral betrekking heeft
over interne perikelen die inmiddels grotendeels zijn opgelost. Op 15 maart 2015 is er een landelijke
FNV-dag. De heer Vos heeft aangegeven dat de kwaliteit van de zorg gegarandeerd is. Zodra de
terugkoppeling van het gesprek op papier staat stuurt de heer Vos dit door naar de leden van het
dagelijks bestuur.
Mevrouw Fles heeft bij de provincie Zuid-Holland een presentatie gegeven over de drie
decentralisaties en de presentatie had zeker een toegevoegde waarde voor de deelnemers.
Voorzitter heeft contact gehad met RTL4. RTL4 is bezig met een onderzoek naar de inkomenstoeslag.
Vergelijkenderwijs met andere gemeenten zijn de bedragen die de ISD gemeenten hanteren aan de
“hoge kant”. Mogelijk komt dit omdat we bij de premie een combi hebben gemaakt met andere
vervallen regelingen. Voorzitter heeft aangegeven dat de insteek is een “sociaal beleid”. RTL4 heeft
gevraagd naar namen van organisaties om navraag te doen naar de ervaringen. In het kader van de
privacy geeft de ISD geen namen, maar de ISD heeft wel via een organisatie mensen benaderd, die
zelf vrijwillig contact opnemen met RTL4 over hun ervaringen. (noot notulist: 13 maart 2015 uitgezonden bij
RTL4 nieuws om 19.30 uur en uitgebreide informatie op http://www.rtlnieuws.nl).

De agenda is met een aantal toevoegingen vastgesteld.
Aan de agenda zijn toegevoegd:
9. Stand van zaken Pgb’s
9.a Toezichthouder Wmo
14.a Huisvesting
2. Verslag van de DB-vergadering van 5 februari 2015
Tekstueel:
Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Bladzijde 2 (agendapunt 6): Secretaris komt voor het DB van 2 april 2015 met de notitie over
mogelijke consequenties als bij de clientenraad sprake is van een formele “achterban”. Vervolgens
kan dit voorstel besproken worden in het kwartaaloverleg met de cliëntenraad van 20 april 2015.
Bladzijde 2 (agendapunt 7): Uit de jaarcijfers blijkt dat drie gemeenten een klein bedrag terugkrijgen
en twee gemeenten een klein bedrag moeten betalen (Lisse en Teylingen). De ISD heeft de
conceptcijfers al naar de beleidsambtenaren van de gemeenten gestuurd.
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Bladzijde 2 (agendapunt 8): In de verordening staat 120 uur en in de uitvoeringsregels ten onrechte 60
uur in plaats van 120 uur. De verordening is goed en leidend en op basis daarvan gaat het dagelijks
bestuur voor alle gemeenten akkoord met de 120 uur.
Bladzijde 4 (agendapunt 17): Informatie over inrichtingskosten die andere gemeenten verstrekken is
nog niet bekend.
3. Verslag van de DB-vergadering met woonstichtingen
Tekstueel:
Het verslag is met twee tekstuele aanpassingen vastgesteld.
Bij afspraak 3 wordt toegevoegd dat het hier gaat om de regionale huisvestingsverordening van
Holland Rijnland. Bestuurders informeren hun collegabestuurders, die deelnemen aan het
portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen over deze afspraak. (noot notulist: terugkoppeling van wethouder
Salman “Onderstaand de reactie van Holland Rijnland ihkv de aanpassing van de regionale Huisvestingsverordening. De
voorgestelde aanpassingen van de huisvestingsverordening is opgenomen in een artikel waarmee woningen kunnen worden
gelabeld op grond van aanpassingen. Corporaties kunnen dan een huisvestingsvergunning verstrekken als de indicatie van de
woningzoekende passend is.”

Naar aanleiding van:
Bladzijde 1 (afspraak 1): Dit is juridisch mogelijk en in de praktijk werkt de ISD ook zo. Vanwege de
toeloop duurt de tijd tussen de melding en de toelating langer. Met een mogelijke aanpassing van de
formatie kan de termijn verkleind worden. Dit punt wordt meegenomen met de discussie over de
formatie voor de bestaande taken.
4. Verslag van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 10 februari 2015
Tekstueel:
Het verslag is met een tekstuele aanpassing voorlopig vastgesteld en kan geagendeerd worden voor
het algemeen bestuur van 20 april 2015.
Blazijde 2 (agendapunt 5): “upate”gewijzigd in ”update”.
Naar aanleiding van:
Geen opmerkingen.
5. Lijst van toezeggingen
De lijst van toezeggingen is besproken en geactualiseerd.
Acties 2014-09 (oriëntatie samenwerking met Stichting Rijk) en 2015-04 (motie Noordwijkerhout)
kunnen van de lijst af omdat ze afgehandeld zijn.
Secretaris heeft een gesprek gehad met Stichting Rijk en partijen hebben “elkaar gevonden”. De ISD
kan niet formeel aansluiten, maar kan bij aanbestedingen, waarvan de ISD zelf geen expertise in huis
heeft, contact opnemen met Stichting Rijk en betaalt dan voor de geleverde diensten. Binnenkort start
de ISD met de aanbesteding van het automatiseringssysteem en neemt dan contact op met Stichting
Rijk. Het dagelijks bestuur heeft positieve ervaringen met Stichting Rijk en vindt samenwerking een
goede zaak en vindt dat het uitgangspunt moet zijn dat de ISD bij iedere aanbesteding contact
opneemt met Stichting Rijk en bekijkt wat de mogelijkheden zijn.
6. 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 en bijna alle besluiten zijn binnen.
Voorstel Wmo/HbH staat in Hillegom geagendeerd voor de raad van 19 maart 2015.
7. Onderzoek veilig gebruik Suwinet
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de notitie en gaat akkoord met de genoemde
verbeterpunten.
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8. Nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen
Secretaris is over dit onderwerp naar een bijeenkomst van Divosa geweest. Op basis van de nieuwe
wet moeten alle gemeenschappelijke regelingen (GR-en), zowel lichte als zware GR-en, een nieuwe
GR opstellen en deze nieuwe GR moeten de raden vaststellen voor 1 januari 2016. Doel is meer
invloed van de raden. Het aantal aanpassingen voor de GR ISD Bollenstreek valt mee, omdat de GR
in 2010 is gewijzigd en de zaken, die toen al bekend waren met het oog op de nieuwe wet, al zijn
meegenomen zoals bijvoorbeeld het aantal DB- en AB-leden en het opdrachtgeverschap. Een aantal
termijnen moet aangepast worden, zoals bijvoorbeeld 8 weken in plaats van 6 weken voor gevoelens
van de raden bij financiële stukken en aanlevering van de jaarrekening/begroting voor 15 april in
plaats van 1 mei. Het mandatenbesluit moet aangepast worden. Met de aanpassing kan meteen een
aantal andere zaken direct meegenomen worden. De ISD komt, in samenwerking met Divosa, voor de
zomervakantie met een voorstel. Vervolgens bespreekt secretaris met de beleidsambtenaren hoe en
wanneer de nieuwe GR aan de raad wordt aangeboden. Gemeenten kunnen zelf bepalen wat handig
is; per GR agenderen of alle nieuwe GR-en in één keer agenderen en bespreken. In een brief van
Plasterk wordt over de samenstelling van het dagelijks- en algemeen bestuur gesproken. In de GR
van de ISD is dit al goed geregeld. Het aantal AB-leden moet twee keer het aantal DB-leden zijn.
Secretaris is lid van de commissie ISD-en van Divosa en besloten is om dit traject gezamenlijk op te
pakken om een optimaal resultaat te bereiken. De gemeente Hillegom heeft alle GR-en een brief
gestuurd over de nieuwe wet. In de loop van het jaar moet ook duidelijk worden of voor de ISD een
kadernota nodig is en in welke vorm.
In de huidige GR is destijds om de raden meer grip/sturing te geven artikel 42 opgenomen. In dit
artikel is het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap geregeld. Het eerste jaar is dit uitgevoerd met
een verlenging van een jaar en vanwege de drie decentralisaties is het vorig jaar niet uitgevoerd. De
vraag is of dit artikel wel/niet zinvol is. De vraag is wie maakt een voorzet en wie doet wat. Het eerste
jaar heeft het dagelijks bestuur een voorstel gemaakt, maar conform de GR kan er een open vraag
aan de raad gesteld worden. Na overleg is besloten dat het dagelijks bestuur, mede naar aanleiding
van het beleidsoverleg, met een voorstel met suggesties komt. Secretaris komt voor het dagelijks
bestuur van 2 april 2015 met een voorstel.
9. Ontwikkelingen drie decentralisaties
Secretaris heeft de laatste stand van zaken van de Pgb’s toegelicht. Op basis van de 4e levering van
het CAK blijkt dat het percentage van de niet verzilverde zorg ongewijzigd is gebleven. De ISD doet
een steekproef onder een kleine groep en secretaris koppelt het resultaat terug aan het dagelijks
bestuur. Daarnaast blijkt na de 4e levering dat er minder klanten zijn dan vooraf bedacht (circa 200 in
plaats van 250). Dat heeft mogelijk financiële consequenties.
Er is een lijst van 11 personen met een totale Pgb waarde van € 200.000,-, die eerst uit beeld waren
en nu weer in beeld zijn. Mogelijk heeft dit te maken met een overstap van de Wmo naar de Wet
langdurige zorg. De ISD zorgt dat de lijst op korte termijn is uitgezocht, omdat een aantal pesonen
niets heeft gehad van de SVB doordat ze dubbel geregistreerd staan. De eerder genoemde lijst van
97 personen betreft nu 79 personen, waarvan er 72 niet bekend zijn bij de ISD en die zonder
toestemming van de ISD wel geld hebben ontvangen. De SVB is nog niet helder of ze teveel betaalde
bedragen zelf gaan terugvorderen. Mogelijk risico betreft alleen het 1e kwartaal 2015. De ISD
onderzoekt de personen. Lastig is dat de SVB slecht tot niet bereikbaar is. Vooral klanten komen er
niet doorheen. Lastig is dat het ministerie de SVB opdracht heeft gegeven en niet de ISD. Het
indienen van een mogelijke claim is afhankelijk van de controle “lijst 72 personen”. De ISD heeft
inmiddels wel de namen van deze personen.
Tot op heden heeft pas één partij via de I-Wmo een factuur ingediend. Op dit moment en ook niet op
korte termijn verwacht secretaris informatie over de mogelijke financiële consequenties van de
e
decentralisaties. Bij de 1 marap 2015 is er financiële informatie over de Pgb’s bekend, maar weinig
over de zorg in natura. Dit proces moet de eerste maanden op gang komen en daarom is de ISD
coulant richting de zorgaanbieders. Als het proces eenmaal op gang is dan is de informatie sneller
beschikbaar. De ISD stuurt de zorgaanbieders een herinnering voor het indienen van de factuur.
Over de Jeugd komen veel vragen binnen en er zijn fouten geconstateerd bij de inidicaties, waardoor
dubbele bedragen. Recent heeft een gesprek plaatsgevonden, waarbij ook de JGT’s aanwezig waren
en dat heeft een aantal zaken verhelderd.
Leiden is verantwoordelijk voor beschermd wonen en nu blijkt dat deze groep niet bekend is bij de
SVB, omdat een centrumgemeente de Pgb’s niet kan aanleveren bij de SVB. Eind van het jaar zijn de
gegevens van deze doelgroep aan Leiden overgedragen en was de afspraak dat Leiden het verder
regelde en de ISD niets hoefde te doen. Leiden zou de controle uitvoeren en de gegevens verder bij
de SVB aanleveren. Leiden heeft niets meer laten horen/teruggekoppeld en naar aanleiding van een
gesprek met het CAK blijkt dit “probleem”. De groep is “onbekend” bij de SVB, tenzij ze tot 1 april 2015
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onder de regeling van de staatssecretaris vallen. Leiden heeft wel de controle gedaan, maar verder
geen terugkoppeling gegeven. De ISD kan deze groep op korte termijn oppakken en zorgen dat het
budget en de controle geregeld wordt.
Het dagelijks bestuur is akkoord dat de ISD deze doelgroep verder oppakt en ervoor zorgt dat het
geregeld wordt. Nagegaan moet worden hoe het met de geldstromen zit. Heeft Leiden als
centrumgemeente wel het budget gehad van de gemeenten of niet. (noot notulist: het Rijk heeft het budget
direct naar Leiden overgemaakt.) De ISD zorgt voor de uitbetaling/het voorschot aan de SVB en indien nodig
volgt een declaratie voor Leiden. Bij nieuwe situaties is een overdracht tussen Leiden/de ISD
belangrijk.
(noot notulist: laatste informatie van secretaris van 10 maart 2015: Het laatste nieuws is dat Leiden wel de
toekenningsberichten naar de SVB heeft gestuurd (en dus ook een voorschot aan de SVB heeft betaald) waardoor alle PGBhouders hun budget gehad zouden moeten hebben. In tegenstelling tot wat wij hebben gedaan bij de overige PGB-houders
heeft Leiden niet de zorgovereenkomsten geaccordeerd maar hadden wij dit (bij de overdracht van de gegevens destijds)
moeten doen (op dat moment dacht iedereen dat dit een verantwoordelijkheid van de centrumgemeente was). Vanwege de
actie van de staatssecretaris is dit op dit moment geen probleem. Wij zullen alle (oude) zorgovereenkomsten alsnog controleren
en voor nieuwe klanten dit natuurlijk ook doen. Wat er nog wel moet gebeuren is dat wij deze klanten (en hun budget) bij het
CAK moeten aanmelden om de eigen bijdrage vast te kunnen stellen. Hiervoor is Leiden niet geautoriseerd. Wij zullen dit bij
(oude) klanten alsnog doen en dit voor nieuwe klanten direct doen. Gelukkig blijkt alles behoorlijk mee te vallen. Helaas had ik
deze laatste informatie afgelopen donderdag nog niet, maar Leiden heeft pas gisteren bovenstaande bevestigd. Hierdoor komt
de informatie helaas wat versnipperd door, maar iedereen is nog zoekende en we leren met elkaar iedere dag weer nieuwe
dingen. Maar de conclusie is dat klanten er gelukkig niet de dupe van zijn geworden.”)

9.a Toezichthouder Wmo
Naar aanleiding van de stuurgroep 3D heeft voorzitter secretaris gevraagd om met een voorstel voor
de tijdelijke invulling van de toezichthouder Wmo te komen. Dat is de reden dat het voorstel vrij laat is
toegestuurd. De taak van de toezichthouder speelt vanaf het begin van het proces/de Toegang tot aan
het einde van het proces (bijvoorbeeld fraude). Het gaat om de “zachte” kant van het proces en
gemeenten zijn vrij om deze taak in te richten. De prioriteit ligt op de kwaliteit.
De toezichthouder rapporteert aan de secretaris en mag zelf niet bij het proces betrokken zijn
geweest. Net als de boeteambtenaar moet de toezichthouder voldoen aan bepaalde voorwaarden.
Proces is anders dan bij indiciatiestellingen en daar gaat het hierbij niet om.
Voorstel is een tijdelijke oplossing en belangrijk is dat we aan de wet voldoen. Via de stuurgroep 3D
volgt tezijnertijd een voorstel voor de definitieve invulling en dan kan de evaluatie van de tijdelijke
oplossing meegenomen worden inclusief de “ombudsman”. Uit het voorstel blijkt dat de
functiescheiding gewaarborgd is.
Het dagelijks bestuur is met twee tekstuele aanpassingen (bij punt 1 tijdelijk toevoegen en punt 4
schrappen) en de toezegging dat de toezichthouder rapporteert aan de secretaris akkoord met het
voorstel.Voorstel gaat voor besluitvorming naar de colleges toe. (noot notulist: 5 maart per mail verstuurd)
Voorzitter meldt dat RDOG voor Midden Holland een offerte heeft uitgebracht voor de toezichthouder
Wmo. Er zijn verschillende vormen van toezicht en het is ook een optie om bepaald toezicht bij de ISD
te houden en bijvoorbeeld een andere partij zoals RDOG de opdracht te geven voor extern toezicht op
de indicatiestelling van de ISD. Dit kan de discussie over “slager keurt zijn eigen vlees” positief
beïnvloeden.
10. Ontwikkelingen Servicepunt Werk
De colleges hebben de contourennota voorlopig vastgesteld en het dagelijks bestuur is akkoord met
dit voorgenomen besluit van de colleges.
De contourennota is voor advies naar de ondernemingsraden van Katwijk, de MareGroep en de ISD
gegaan en deze ondernemingsraden hebben gezamenlijk een negatief advies gegeven. Het dagelijks
bestuur heeft het advies en het vervolgtraject in hoofdlijnen besproken. Opvallend is dat sprake is van
één gezamenlijk advies, waardoor de eigen accenten van de drie organisaties niet zichtbaar zijn.
Bestuurders hebben destijds bewust voor twee devisies gekozen en kunnen dat ook goed
uitleggen/motiveren. Secretaris heeft binnenkort over het advies en hoe hiermee verder een overleg
met de bestuurder van de MareGroep en de gemeentesecretaris van de gemeente Katwijk. Dit proces
moet zorgvuldig doorlopen worden en daarbij moet ook gekeken worden of het juridisch beter is om
het proces van de kwartiermaker tijdelijk op “on hold” te zetten.
11. Economische ontwikkelingen/arbeidsmarktanalyse
Niet besproken.
12. Managementinformatie 19 februari 2015
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de cijfers. De gegevens Wmo/begeleiding zijn
binnenkort ook beschikbaar in de rapportage. Op bladzijde 5 staat het overzicht activiteiten top 10.
Mevrouw Snuif vraagt of dit overzicht uitgebreider kan. De vraag is of dit gelet op de ontwikkelingen
van het Servicepunt Werk nog zinvol is. Secretaris neemt de wens mee.
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13. Ziekteverzuimpercentage tot en met februari 2015
Het ziekteverzuimpercentage over februari 2015 is 1,26% en dat geeft geen aanleiding tot
opmerkingen.
14. Wat verder ter tafel komt
14.a Huisvesting
Ervaringen bezichtigingsronde van een aantal panden en de stand van zaken en het vervolgtraject zijn
besproken.
15. Rondvraag
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 2 april 2015
De voorzitter,
A.D. de Roon

De secretaris,
R.J. ‘t Jong
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