Bijlage nr. 2

VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 26 oktober 2017.

AANWEZIG

de heer A.D. (Adri) de Roon, voorzitter
de heer A. (Bert) Gotink, lid
mevrouw M.J.C. (Marie José) Fles, lid
De heer A.L. (Arno) van Kempen, lid
mevrouw A.E. (Annechien) Snuif, lid
mevrouw M.V. (Mieke) Boxhoorn, plv. secretaris
mevrouw C.A.M. (Elian) Cozijn, notulist
_________________________________________________________________________________
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Mevrouw Snuif meldt dat het Fonds ter voorkoming van huisuitzetting in Hillegom niet bij alle partijen
goed is ontvangen. Bij de overige gemeenten is het voorstel nog niet met de raad besproken.
Naar aanleiding van een eerder besluit in het dagelijks bestuur vindt binnenkort een ondertekening
van het convenant plaats met de drie aanbieders, die ondernemers met schulden kunnen helpen. De
ISD zoekt daarbij ook de pers op.
Bij agendapunt 5 is mevrouw Doek aanwezig.
Aan de agenda is toegevoegd:
15.a
Vergaderrooster 2018
Het dagelijks bestuur heeft de agenda met bovengenoemde aanvulling vastgesteld.
2. Verslag van de DB-vergadering van 28 september 2017
Tekstueel:
Het verslag is vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Bladzijde 2 (agendapunt 5a): De voorgenomen Kabinetsplannen over de hoogte van de eigen bijdrage
kunnen invloed hebben op de hoogte van de inkomsten van de eigen bijdrage.
3. Lijst van toezeggingen
De lijst is besproken en geactualiseerd.
2017-16 (Voorstel handhaven): Staat op de agenda.
2017-18 (Sessie DB voorjaar): Opgenomen in het vergaderrooster.
2017-35 (Uitvoering minimabeleid): Staat op de agenda.
2017-36 (Informatie Wet taaleis): Staat op de agenda.
4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2016 en 2017
a. Ingekomen en uitgaande stukken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het overzicht.
b. Overzicht beleidsstukken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het overzicht.
5. Notitie bepaling bandbreedte reële prijs Wmo begeleiding
Het dagelijks bestuur heeft de notitie besproken en heeft een aantal vragen gesteld. Mirthe Doek heeft
daarop een reactie/toelichting gegeven. De genoemde salarisschalen zijn de maximale schalen, maar
de insteek is lager uit te komen. Er is een verschil tussen de hoogte van gespecialiseerde begeleiding
en reguliere begeleiding. De informatie is alleen bestemd voor het dagelijks bestuur en niet voor de
zorgaanbieders. Bij de eerder toegestuurde stukken over de Pgb’s zat een berekening per gemeente.
De rekenformule bij klasse 1 (0-2 uur) is toegelicht. De vraag is gesteld of we als ISD gemeenten de
laatste jaren te weinig hebben betaald. Dat is niet het geval. De kostenstijging komt door een
aanpassing van de CAO en een aantal verplichte elementen. Zorgaanbieders zijn destijds akkoord
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gegaan met de huidige tarieven en echte signalen dat zorgaanbieders hun werk niet konden uitvoeren
heeft de ISD niet gehad. De ISD heeft altijd de CAO betaald. Door de Algemene Maatregel van
Bestuur vindt nu een discussie over het tarief plaats, maar anders had die discussie nu niet
plaatsgevonden. Tot op heden betaalt de ISD niet te weinig, maar heeft de ISD scherp ingekocht.
De raad van Teylingen heeft destijds net als Noordwijk de code verantwoord marktgedrag vastgesteld
en de vraag is gesteld of de tarieven destijds zijn aangepast? De tarieven zijn destijds aangepast,
maar niet naar € 25,- per uur. Dat bedrag is hoog en de code is breder dan alleen het tarief.
Naar aanleiding van signalen is over de samenwerking met Katwijk en het proces gesproken.
Mevrouw Doek heeft hierop een toelichting gegeven. De ISD werkt samen met Katwijk, maar wat dit
onderwerp betreft loopt het proces bij de ISD sneller dan in Katwijk en dat komt omdat de ISD eerder
is begonnen en Katwijk later is aangehaakt. Conform het eerder genomen besluit in het dagelijks
bestuur is de insteek bij de ISD dat alles per 1 januari 2018 is geregeld. En Katwijk stelt een latere
ingangsdatum voor. Juridisch gezien is dat geen probleem, omdat er dan tijdelijk sprake is van een
contract met twee tarieven. Het dagelijks bestuur houdt in het belang van de klanten met een Pgb vast
aan de datum van 1 januari 2018. De ISD blijft openstaan voor de samenwerking en heeft de
voorbereidende werkzaamheden met Katwijk gedeeld. Voorzitter neemt nog contact op met de
wethouder van Katwijk en mevrouw Boxhoorn met de manager van Katwijk . (noot notulist: Katwijk en ISD
werken intensief samen en Katwijk streeft ook naar de ingangsdatum van 1 januari 2018)

6. Rol gemeenteraden bij Handhaven
Het dagelijks bestuur heeft het voorstel besproken. Het voorstel is het gevolg van een eerder
genomen besluit van het dagelijks bestuur.
Na bespreking is besloten de tekst op bladzijde zes te schrappen, omdat de afstemming wie de
voorzet maakt in goed overleg tussen ISD en gemeenten tot stand komt.
Het dagelijks bestuur is blij met de samenvatting en stelt een samenvatting bij grote stukken in het
vervolg op prijs. De aanbiedingsnotitie is wel richting één scenario geschreven, maar een aanpassing
is niet nodig. Besloten is de tekst over de rol van de raden op bladzijde vier aan te passen.
De ISD gaat na of het jurisich kan dat het voorstel ook van toepassing is voor de Wmo en Wgs. (noot
notulist: dat is juridisch gezien mogelijk). Het dagelijks bestuur heeft verder geen inhoudelijke opmerkingen.
Afgesproken is dat de ISD de aangepaste versie voor akkoord per e-mail naar het dagelijks bestuur
stuurt. En vervolgens stuurt de ISD het voorstel naar de colleges toe. (noot notulist: op 30 oktober naar het
dagelijks bestuur gestuurd en op 6 november 2017 naar de colleges).

7. Stand van zaken uitvoering Wet taaleis en beleidsregels
Het dagelijks bestuur heeft het voorstel besproken. In de notitie wordt over kostenreductie gesproken,
maar dat is niet helemaal correct. Omdat gemeenten voor de uitvoering beperkt budget hebben
gekregen, is het doel geen kostenreductie, maar de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden.
Het dagelijks bestuur vindt het jammer dat het SPW niet bij het voorstel betrokken is geweest. Het
SPW is wel akkoord met het voorstel om de taak bij de ISD te behouden, omdat het geen primaire
taak van het SPW is.
Het dagelijks bestuur vindt het jammer dat de ISD de taalmeter beperkt gebruikt en vraagt aandacht
voor de samenwerking met de bibliotheken en de beschikbare instrumenten zoals het Taalhuis.
Plv. secretaris vraagt hiervoor binnen de ISD extra aandacht, want dat taal belangrijk is blijkt ook bij
het statushoudersproject. Structureel aandacht voor taal is belangrijk, voor zowel bestaande als
nieuwe klanten. Ondanks dat de inburgeraar zelf verantwoordelijk is voor zijn inburgering doen we als
gemeenten een aantal activiteiten.
Met een tekstuele opmerking is het dagelijks bestuur akkoord met het voorstel en de aangepaste
beleidsregels.
8. Verordening Re-integratie en loonkostensubsidie
Het dagelijks bestuur heeft het voorstel besproken en uitgebreid van gedachten gewisseld over de
voorgestelde beperking van de doelgroep voor loonkostensubsidie. Omdat we niet weten hoe groot de
groep is die in het voorstel wordt uitgezonderd heeft het dagelijks bestuur besloten om niet in te
stemmen met het voorstel om alleen loonkostensubsidie toe te kennen aan mensen, zijnde niet
nuggers, met een loonwaarde tussen de 50% en 80%. Uitsluiting draagt niet bij om mensen aan het
werk te helpen en er is ook geen alternatief instrument beschikbaar.
Mevrouw Snuif gaat nog na hoe de koppeling ligt met de banenafspraken. (noot notulist: om in aanmerking te
komen voor een banenafspraak is ingeschreven staan in het doelgroepenregister een voorwaarde. Maar het is niet zo dat
alleen iemand van de banenafspraak in aanmerking kan komen voor loonkostensubsidie. Als iemand zelf niet het wettelijk
minimumloon kan verdienen en die persoon komt via het SPW in aanmerking voor loonkostensubsidie, dan kan deze persoon zolang hij niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kan verdienen - onder de banenafspraak vallen, door zich daarvoor aan te
melden. Dat geldt echter niet voor personen die vallen onder de doelgroep (nieuw) beschut werk van de PW. O.g.v. de PW
kunnen zij wel recht hebben op loonkostensubsidie, maar zij kunnen niet worden ingeschreven in het doelgroepenregister
banenafspraak).
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Met de aanpassing van de loonwaarde is het dagelijks bestuur akkoord met het voorstel. Vervolgens
vindt het dagelijks bestur een goede monitoring belangrijk en stelt voor het proces na een jaar te
evalueren. De ISD stuurt de aangepaste versie naar de colleges toe. In het belang van de
Vangnetuitkering 2017 is het noodzakelijk dat de raden de aangepaste verordening voor
1 januari 2018 vaststellen. (noot notulist: aangepaste versie is 31 oktober 2017 naar de colleges gestuurd)
9. Tarieven collectief vervoer 2018
Het dagelijks bestuur heeft het voorstel besproken en heeft gelet op de hoogte van het bedrag
besloten geen indexering toe te passen. Dit betekent dat de tarieven voor de Regiotaxi voor mensen
met een Wmo indicatie net als in 2016 niet stijgt. De ISD zorgt voor de publicatie van dit besluit. De
gratis eerste zone in Noordwijk blijft in 2018 gehandhaafd. In het vervolg vindt over de gratis 1e zone
van Noordwijk bij voorkeur eerst ambtelijke afstemming plaats, zodat het besluit van Noordwijk in het
voorstel staat opgenomen.
10. Brief cliëntenraad met vragen over sport- en cultuurregelingen inclusief beantwoording
en verslag overleg 13 september 2017
Het dagelijks bestuur heeft de brief van de cliëntenraad en de reacties van de ISD en de gemeenten
besproken. Bij iedere vraag is per gemeente een reactie gegeven. Het dagelijks bestuur heeft de
voorkeur om bij iedere vraag een samenvattend antwoord te geven, zodat een aantal zaken
duidelijker wordt. De ISD zorgt voor de aanpassing en agendeert de aangepaste reactie voor het
dagelijks bestuur van 23 november 2017.
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het verslag van 13 september 2017 en het verslag
geeft geen aanleiding tot vragen.
11. Maatwerk Persoonsondersteunend budget en Inspanningspremie
Het dagelijks bestuur is akkoord met het voorstel, dat past bij maatwerk en de omgekeerde toets.
12. Managementinformatie 11 oktober 2017
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de managementinformatie van 11 oktober 2017.
Opvallend is de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden in Noordwijkerhout. Op dit moment is
daar geen verklaring voor te geven en het dagelijks bestuur wacht de cijfers van het volgende
kwartaal af.
13. Kwartaalrapportage SPW
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de kwartaalcijfers van het SPW. Wat opvalt is dat de
ISD naar verhouding meer aanmeldingen doet dan Katwijk. Mevrouw Snuif vraagt zelf hierover een
vraag aan de manager van het SPW.
14. Ziekteverzuim september 2017
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de verzuimcijfers. Het verzuim gaat langzaam beter.
15. Wat verder ter tafel komt
15.a
Vergaderrooster 2018
Het dagelijks bestuur is akkoord met het vergaderrooster 2018 inclusief het algemeen bestuur van
28 juni 2018. (noot notulist: vanwege de aangepaste planning van de stuurgroep 3D is, in overleg met de secretariaten, het
tijdstip van 14 juni 2018 verplaatst naar 09.00 uur)

16. Rondvraag en sluiting
Mevrouw Snuif informeert het dagelijks bestuur over een conflict met een zorgaanbieder van
dagbesteding. De gemeente heeft hierover contact met de ISD en hoe het conflict afloopt is nog niet
bekend.
Mevrouw Snuif meldt dat er klachten zijn over de maaltijdvergoeding bij dagbesteding voor mensen
met dementie. Zit iemand namens de Wlz dan geldt wel een maaltijdvergoeding en via de Wmo geldt
die maaltijdvergoeding niet. De ISD komt binnenkort met een uitleg.
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de website www.ikwoonleefzorg.nl en vindt het een
goed idee om deze website bij ketenpartners onder de aandacht te brengen. De ISD zorgt in ieder
geval voor een melding op de website van de ISD.
Het dagelijks bestuur heeft de brief van de VNG over het Regeerakkoord ontvangen. Net als
meerdere gemeenten maakt het dagelijks bestuur zich zorgen over de financiele consequenties van
de voorgenomen Kabinetsplannen, zoals de plannen voor de eigen bijdrage Wmo.
De heer Van Kempen is bij het dagelijks bestuur van 23 november 2017 afwezig.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 23 november 2017
De voorzitter,
De secretaris,
A.D. de Roon
R.J. ’t Jong
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