VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 27 augustus 2015.

AANWEZIG

de heer A. (Bert) Gotink, plv. voorzitter
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
de heer F.J. (Frits) Roelfsema, portefeuillehouder Wmo Hillegom

AFWEZIG

de heer A.D. (Adri) de Roon, voorzitter
mevrouw M.J.C. (Marie José) Fles, lid

______________________________________________________________________________
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De heer De Roon en mevrouw Fles zijn afwezig. De heer Gotink is voorzitter van dit overleg. Gelet op
de afwezigheid van twee van de vijf bestuursleden is besloten de agendapunten 5,6 en 7 wel te
bespreken, maar voor definitieve besluitvorming door te schuiven naar het dagelijks bestuur van
24 september 2015. De agenda is zonder verdere wijzigingen vastgesteld.
2. Verslag van de DB-vergadering van 6 juli 2015
Tekstueel:
Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Bladzijde 1 (agendapunt 2): Het besluit over de huisvesting om in het huidige pand te blijven is binnen
de organisatie positief ontvangen. Het duurzaamheidsaspect is onderwerp van gesprek met
verhuurder.
Bladzijde 1 (agendapunt 3): Voor de ochtendshift (doelgroep WSW) gaat het project wel door, maar
voor de avondshift niet. Dit besluit van PostNL heeft te maken met de bedrijfsvoering van PostNL en
de onzekerheden en ervaringen elders. PostNL zoekt via uitzendbureaus kandidaten en de ISD is
hiervoor al door uitzendbureaus benaderd.
Bladzijde 1 (agendapunt 3): De cliëntenraad heeft met 5 kandidaten een gesprek gevoerd. Voor het
dagelijks bestuur van 24 september 2015 volgt een aanstellingsvoorstel voor 2-3 kandidaten.
Bladzijde 1 (agendapunt 5): Secretaris heeft de genoemde bedragen nog nader toegelicht en verwijst
voor de actuele informatie naar het voorstel bij agendapunt 12. De extra uitgaven spelen alleen als
sprake is van een onderzoek en een extra indicatie op basis van de uitspraak van de Centrale Raad
van Beroep.
Bladzijde 4 (agendapunt 8): Het VSO project is een taak van de gemeenten. Voor meer
infomatie/vragen wordt verwezen naar de werkgroep Werk.
Bladzijde 4 (agendapunt 10): TOPAZ heeft het signaal per brief bevestigd.
3. Lijst van toezeggingen
De lijst is besproken en geactualiseerd. Aantal acties staat geagendeerd. Dit betreft voorstel monitor
sociaal domein (2015-14), voorstel Wmo/HbH (2015-16), bestuurlijke brief zorgaanbieders (2015-18)
en voorstel garantiebanen (2015-19). Voor het klanttevredenheidsonderzoek geven de bestuurders
nog input en secretaris bespreekt dit onderwerp vervolgens met de voorzitter.
4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2014 en 2015
a. Ingekomen stukken
Een ingekomen brief van Noordwijk over terugvordering SSCA is vanwege de afwezigheid van
mevrouw Fles verplaatst naar het dagelijks bestuur van 24 september 2015.
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TSN heeft een brief gestuurd over de levering van hulp bij het huishouden per 1 januari 2016.
Secretaris stuurt TSN een reactie op de brief. Voor klanten betekent dit dat ze mogelijk een andere
zorgaanbieder krijgen, maar niet zonder hulp zitten.
b. Overzicht beleidsstukken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het overzicht. Tussentijds is een aantal besluiten al
binnengekomen. Meeste openstaande besluiten zijn van Noordwijk.
5. Halfjaarcijfers 2015
Het dagelijks bestuur heeft de halfjaarcijfers besproken en een aantal technische vragen gesteld.
Belangrijkste opmerkingen/vragen/afspraken zijn:
Bladzijde 4: Secretaris heeft de doorbelasting van het Participatiebudget en het bijgestelde bedrag
toegelicht. Bedrag dat doorbelast kan worden is lager geworden en daardoor wordt het financieel
voordeel dat gemeenten hebben kleiner. Gevoelsmatig betekent dat voor gemeenten dat de ISD
duurder wordt.
Bladzijde 7: De ISD heeft onvoldoende inzicht in de besteding van de Pgbs’s, omdat de ISD
voorschotten heeft betaald aan de SVB, maar nog niet weet hoeveel budget de SVB daadwerkelijk
uitgeeft. Verwachting is dat niet alle Pgb’s 100% benut worden.
Bladzijde 7: Secretaris heeft de tabel toegelicht. Verdeling is gebaseerd op de Gemeenschappelijke
regeling ISD/het solidariteitsbeginsel en de bedragen van de voorlopige/cq definitieve budgetten van
het Rijk. Meer budget betekent vaak ook meer uitvoeringskosten. Deze posten zijn communicerende
vaten.
Bladzijde 7: Opmerking over de hulp bij het huishouden is een signaal dat er iets aankomt.
Bladzijde 9: De gegevens zijn in bedragen en niet in aantallen, omdat de begroting ook in bedragen is
opgesteld. In de managementinformatie van september staan ook de aantallen begeleiding. Gevoel
bestaat dat het aantal nieuwe aanvragen hoger is dan ingeschat. Bij Lisse is sprake van een
opvallende afwijking bij begeleiding. Mogelijk zit er een fout in het macrobudget. Er is geen
onderscheid gemaakt tussen hulp bij het huishouden categorie 1, 2 en 3, maar categorie 1 is circa
93%.
Wat de Wmo/Hbh betreft zijn de ontwikkelingen van eind 2014 niet meer verwerkt in de begroting
2015. Daarom nu begrotingswijziging 2015-III. Ten opzichte van de realisatie 2014 is wel sprake van
een stijging. De tekorten zijn alleen minder dan begroot. Het is goed om dit expliciet in de
aanbiedingsbrief op te nemen. De effecten van de algemene voorziening zijn nog beperkt, omdat voor
bestaande klanten nog sprake is van een overgangsperiode. De algemene voorziening is alleen van
toepassing voor nieuwe klanten.
Bladzijde 10: Tabel meer toelichten. Meer oorzaken vermelden zoals waarom minder vervoerskosten
en Hbh, over overgangsrecht HbH/algemene voorziening, consequenties Cer/WTCG.
Bladzijde 11: De opmerking over het niet indienen van de rekening betreft niet de zorgaanbieders.
Bladzijde 12: De tabel is naar aanleiding van het beleidsoverleg anders opgesteld. Voor de ISD is
deze tabel niet relevant, omdat in de Gemeenschappelijke regeling afspraken zijn gemaakt over de
verdeling van de explotatiekosten. Vanuit de gemeente Hillegom is de vraag gekomen of de
exploitatiekosten uitgesplitst kunnen worden in bestaande en nieuwe taken. Secretaris bespreekt de
wens/de toegevoegde waarde en de haalbaarheid daarvan in het overleg met de hoofden Financien
op 3 september 2015.
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het overzicht van het BUIG-budget.
De aangepaste halfjaarcijfers gaan naar het dagelijks bestuur toe en worden in het overleg van
24 september 2015 definitief vastgesteld en gaan nu nog niet formeel naar de raden toe.
6. Begrotingswijziging 2015-III
Het dagelijks bestuur heeft geen inhoudelijke opmerkingen. Nu het Werkgeversservicepunt (Wgsp)
verlengd is tot naar verwachting medio 2016 heeft dat consequenties voor de inzet van de
gedetacheerde consulent van de ISD. Besloten is om voor 2015 zes maanden en voor 2016 zes
maanden op te nemen in de begrotingswijzigen 2015-III cq 2016-I. Voor de eerste zes maandan van
2015 heeft secretaris financiële dekking kunnen vinden. Begrotingswijziging wordt aangepast en voor
definitieve besluitvorming geagendeerd voor het dagelijks bestuur van 24 september 2015.
7. Begrotingswijziging 2016-I
Begrotingswijziging wordt aangepast op basis van de gemaakte afspraak Wgsp bij agendapunt 6 en
voor definitieve besluitvorming geagendeerd voor het dagelijks bestuur van 24 september 2015.
De begrotingswijziging is gebaseerd op bestaand beleid. Als sprake is van nieuw beleid (bijvoorbeeld
een besluit over HbH Teylingen) dan is een begrotingswijziging noodzakelijk en dat geldt ook voor het
Servicepunt Werk. In deze tijd van nieuwe ontwikkelingen is sprake van meer begrotingswijzigingen
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dan voorgaande jaren, maar dat hoort bij het traject waarin we zitten. Voor 2015 is begrotingswijziging
2015-III de laatste en verdere verantwoording staat in de jaarrekening 2015.
Het dagelijks bestuur heeft met de aanpassing voor het Wgsp verder geen opmerkingen op de
begrotinsgwijziging 2016-I.
8. Aantekenen hoger beroep
Secretaris heeft een korte toelichting gegeven. Het dagelijks bestuur heeft een tekstuele opmerking
gemaakt over de motivatie en is akkoord met het voorgestelde beroep.
Het aantal WOB-verzoeken neemt toe. Voorstel is om in samenwerking met de gemeenten juridisch
uit te zoeken of kosten op de verzoeker verhaald kunnen worden. WOB-verzoeken kost de organisatie
veel tijd. Mevrouw Snuif zorgt dat de juridische afdeling van Hillegom initiatief neemt om een afspraak
te maken over de WOB-verzoeken.
9. Monitor sociaal domein
Het dagelijks bestuur heeft het voorstel eind juni besproken en nu is de gevraagde informatie
toegevoegd. Voor de extra kosten maakt het niet uit of gekozen wordt voor alleen de basisgegevens
of basis- en facultatieve gegevens. De opmerking van secretaris over nut en noodzaak is een ander
verhaal. In het begin zal sprake zijn van appels met peren vergelijken. In hoeverre voor gemeenten de
meerwaarde aanwezig is, kan de ISD niet beoordelen. Het dagelijks bestuur heeft besloten om dit
onderwerp mee terug te nemen naar de stuurgroep 3D.
10. Voorstel garantiebanen
Het voorstel is gebaseerd voor een garantiebaan bij de ISD, maar mogelijk kan de ISD ook voor de
gemeenten bij de ISD een garantiebaan creëren. Uit de financiële berekening komt niet duidelijk naar
voren of de rekening gebaseerd is op het minimumloon en dat een deel van de kosten ten laste komt
van het I-deel. Het gaat om de doelgroep met een lagere loonwaarde dan het minimumloon. Voorstel
wordt voor het dagelijks bstuur van 24 september 2015 aangepast en vervolgens vindt besluitvorming
plaats.
11. Adviezen rapport van bevindingen account jaarverslag 2014
Het dagelijks bestuur heeft het rapport besproken en heeft kennis genomen van de adviezen. Aantal
onderwerpen wordt verder opgepakt (o.a. risicoanalyse en kosten Participatiebudget). Het dagelijks
bestuur vindt het belangrijkste dat sprake is van een goedkeurende accountantsverklaring zowel voor
de doelmatigheid als de rechtmatigheid en is tevreden met het resultaat. De gemaakte opmerkingen
zijn marginaal en worden meegenomen met de jaarrekening 2015.
12. Voorstel hulp bij het huishouden
Het dagelijks bestuur heeft het voorstel besproken en besloten is om besluitvorming met uitzondering
van het besluit over de verlenging van het overgangsrecht, te verplaatsen naar het dagelijks bestuur
van 24 september 2015. Belangrijkste gemaakte opmerkingen/toelichtingen zijn:
 Het uiteindelijke voorstel moet voor besluitvorming naar de raden toe. In het raadsvoorstel worden
de risico’s en de mogelijke imagoschade opgenomen. Het is goed om aan te geven dat sprake is
van veranderde omstandigheden en dat rekening is gehouden met een mogelijke uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep (CRvB).
 De kern van ‘de fout’ ligt in de landelijke wetgeving, maar de staatssecretaris heeft al aangegeven
dat er geen reparatie van de wet komt.
 Verlenging van de huidige indicaties tot uiterlijk 1 april 2016 voorkomt dubbele werkzaamheden bij
de ISD (onderzoek algemene voorziening en mogelijke herindicatie voor maatwerkvoorziening).
 Met het voorstel van de ISD is rekening gehouden met de mogelijke uitspraak van de CRvB en is
de gewenste bezuiniging te realiseren en voldoen we aan de compensatieplicht.
 Er is sprake van vaste tarieven en 100% klantvoorkeur, net als bij begeleiding. Tarieven komen in
overleg met aanbieders tot stand.
 Meerderheid van het dagelijks bestuur kiest voor optie 4 als blijkt dat de algemene voorziening
niet meer mogelijk is. Er is wel behoefte aan een verdere uitwerking met meer informatie.
 Op basis van de bespreking is besloten dat de ISD optie 4 verder uitwerkt voor het dagelijks
bestuur van 24 september 2015 en dat de indicaties tot uiterlijk 1 april 2016 verlengd worden.
13. Informatie Suwinet
Het dagelijks bestuur heeft de notitie voor kennisgeving aangenomen.
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14. Quick scan Informatieveiligheid en Privacy Sociaal domein
Het dagelijks bestuur heeft de notitie voor kennisgeving aangenomen.
15. Ontwikkelingen drie decentralisaties
Iedere gemeente heeft van de staatssecretaris een brief gehad over de herinicaties van de Pgb’s voor
1 oktober 2015. Voor begeleiding gaat het om 83 klanten met een Pgb voor begeleiding. De tijd is
krap, maar secretaris verwacht dat de ISD deze termijn haalt. De ISD streeft er in ieder geval naar,
maar de doelgroep die het betreft is ‘arbeidsintenstief’en kost tijd. Het is overigens een dringend
verzoek van de staatssecretarisis, maar geen harde verplichting. Secretaris geeft het signaal af dat de
jeugd- en gezinsteams voor de herindicaties van de Pgb’s jeugd moeten zorgen, zodat de ISD
vervolgens voor de administratieve verwerking kan zorgen. Secretaris gaat na of de termijn van
1 oktober 2015 ook voor jeugd van toepassing is. (noot notulist: in de brief van staatssecretaris wordt ook over
jeugd gesproken).

16. Ontwikkelingen Sevicepunt Werk
De kwartiermaker Maureen Pepping is begonnen en secretaris heeft een eerste gesprek met haar
gehad. Gemaakte afspraken over het Servicepunt Werk worden verder gecontinueerd en uitgewerkt.
17. Economische ontwikkelingen/arbeidsmarktanalyse
De instroom van het bestand komt vooral door de toename van het aantal statushouders. Toename
statushouders is een onderwerp van gesprek voor een 3D tafel. Op 7 oktober 2015 organiseert
Vluchtelingenwerk een congres.
18. Managementinformatie 13 augustus 2015
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de cijfers en heeft verder geen vragen/opmerkingen.
19. Ziekteverzuim tot en met juli 2015
Het dagelijks verzuim heeft buiten een compliment geen opmerkingen op het verzuim.
20. Wat verder ter tafel komt
Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur staat gepland voor 5 oktober 2015. Vanwege het besluitvormingsproces van de
halfjaarcijfers en de begrotingswijzigingen 2015-III en 2016-I is besloten het algemeen bestuur van
5 oktober 2015 te annuleren en de onderwerpen te agenderen voor het algemeen bestuur van
7 december 2015. De gemeenten zijn op de hoogte van de financiële consequenties en kunnen
hiermee al rekening houden.
21. Rondvraag
 Holland Rijnland heeft de vraag gesteld of de ISD gemeenten een indicering willen toepassen
voor de tarieven Regiotaxi. Het dagelijks bestuur heeft besloten geen indexering toe te passen en
de huidige tarieven te hanteren voor 2016.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 24 september 2015

De voorzitter,
A.D. de Roon

De secretaris,
R.J. ‘t Jong
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