VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 11 juni 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.
Gelet op de vraag over mogelijke bezuinigingen heeft secretaris de vraag gesteld of project Meedoen
door moet gaan. Project Meedoen is een raadsbesluit en er zijn geen signalen om het project niet
door te laten gaan. Het dagelijks bestuur is van mening dat de ISD verder kan gaan met de uitvoering
van project Meedoen.
Agendapunt 12 staat onder voorbehoud op de agenda en is verplaatst naar het dagelijks bestuur van
9 juli 2020. Met die aanpassing is de agenda vastgesteld.
2. Verslag dagelijks bestuur van 7 mei 2020
Tekstueel:
Het verslag is inhoudelijk vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Bladzijde 3/agendapunt 6: Cathalijn van Langevelde werkt niet meer bij HLTSamen.
3. Lijst van toezeggingen
De lijst is besproken.
2019-14 (Aanbesteding software ISD): deze aanbesteding wordt 12 juni 2020 formeel gepubliceerd.
2020-01 (Discussie over reserves ISD): staat gepland voor het algemeen bestuur van 29 juni 2020.
2020-07 (Plan van aanpak Contourennota); volgt voor het dagelijks bestuur van 9 juli 2020.
4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2018 en 2019
4.a Ingekomen en uitgaande stukken
Teylingen heeft alle gemeenschappelijke regelingen een brief gestuurd. In die brief vraagt Teylingen
informatie over de gevolgen/effecten van het Coronavirus en bezuinigingsmogelijkheden. De heer
Van Kempen geeft aan dat de ISD aan dit verzoek met memo aanpassing conceptbegroting 2021 al
voldaan heeft.
b. Overzicht beleidsstukken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het overzicht.
Het voorstel voor de Verordening Individuele Inkomenstoeslag is in Noordwijk doorgeschoven. In
Lisse is deze verplaatst naar september 2020 en in Teylingen staat het voorstel 15 juni 2020 op de
agenda van de commissie Welzijn. In Hillegom gaat de voorkeur uit naar de basisvariant.
De HLT gemeenten hebben over de GR ISD Bollenstreek recent een positief besluit genomen en
Noordwijk heeft dat al eerder gedaan.
De Verordening Individuele inkomenstoeslag is mede vanwege de planning commissie Lisse van
1 juli 2020 naar 1 oktober 2020 verplaatst, omdat de ISD pas na besluitvorming de uitvoering kan
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regelen. Nu Lisse het onderwerp verplaatst heeft naar 2e helft september 2020 speelt eigenlijk
hetzelfde probleem.
In Noordwijk en Teylingen is de begroting 2021 (versie april) als hamerstuk naar de raad gegaan en
de raad van Lisse heeft ook positieve gevoelens geuit over deze begroting. In Hillegom staat de
begroting 2021 inclusief het memo over een mogelijke aanpassing (zie agendapunt 7) op de
commissievergadering van 11 juni 2020.
5.
Coronavirus
Secretaris heeft een overzicht uitgereikt met daarop de stand van zaken afhandeling Tozo 1 en
Tozo 2 tot en met 11 juni 2020. (noot notulist: overzicht is 11 juni 2020 ook per e-mail nagestuurd).
De ISD ontvangt sinds 2 juni 2020 op afspraak weer klanten. Het aantal afspraken loopt nog niet
storm. De ISD hanteert daarbij de richtlijnen van het RIVM.
Het aantal aanvragen Wmo neemt weer toe en het aantal bijstandsgerechtigden stijgt ook.
De GGD is volop bezig met de Coronatesten en kan daarom de medische keuringen bij de ISD zo
goed als niet uitvoeren en daardoor is sprake van een achterstand, waaronder bij de
gehandicaptenparkeerkaarten. De ISD heeft nu contact met een andere partij die de medische
keuringen voorlopig kan overnemen en op basis van het contract is dat mogelijk. De inzet van de
GGD is voorlopig beperkt.
De ISD heeft Tozo 1 bijna afgerond en start in de week van 15 juni 2020 met de uitvoering van
Tozo 2. Het aantal aanvragen voor Tozo 2 is aanzienlijk minder dan voor Tozo 1 (circa 10%) en de
ISD kan Tozo 2 grotendeels geautomatiseerd uitvoeren. Daarnaast kan de ISD de Tozo 1 en Tozo 2
goed verantwoorden richting het Rijk. Het ministerie en diverse andere organisaties (G4, Divosa,
VNG, aantal andere gemeenten) hebben met het oog op de toekomst interesse getoond in de
werkwijze waarop de ISD de Tozo geautomatiseerd heeft uitgevoerd.
Het dagelijks bestuur vraagt of het mogelijk is om een analyse te maken waarom mensen nu een
Wmo aanvraag indienen en hoe ze dat tijdens het Coronavirus hebben opgelost. Dat is een
interessante vraag, die secretaris onderzoekt. Feit blijft wel dat mensen die op basis van het huidige
beleid recht hebben, de voorziening ook krijgen.
6. Agenda openbare vergadering algemeen bestuur 29 juni 2020
Het dagelijks bestuur heeft de agenda besproken. Buiten de aanpassing dat het voorstel over de
reserves ter bespreking op agenda komt in plaats van ter besluitvorming heeft het dagelijks bestuur de
agenda vastgesteld. Als de raadszaal van Lisse beschikbaar is, is het voorstel om daar te vergaderen
in plaats van bij de ISD Bollenstreek.
Voor agendapunt begroting 2021 worden ook de gevoelens van de raden meegestuurd en het memo
over een mogelijke aanpassing van de conceptbegroting 2021 (agendapunt 7).
De accountant is bij het algemeen bestuur aanwezig en secretaris verwacht dat de accountant
komende week alle werkzaamheden heeft afgerond en met een positief oordeel over de
rechtmatigheid komt.
7. Memo over aanpassen conceptbegroting 2021
Op verzoek van de heer Van Trigt en de heer Van Kempen heeft de ISD bijgaand voorstel opgesteld.
Hieruit blijkt dat ondanks dat de ISD van mening is dat zij een realistische begroting heeft opgesteld
de ISD ruimte ziet om een aantal posten naar beneden bij te stellen.
De meningen om de conceptbegroting 2021 aan te passen zijn wisselend en is nog niet in alle
colleges/gemeenten besproken. In Hillegom staat de begroting en het memo 11 juni 2020 op de
agenda van de commissie. In Teylingen is de begroting 2021 al besproken en bespreekt de heer
Van Kempen het memo maandag 15 juni 2020 nog in de commissie. Ook in de raad van Lisse is de
begroting 2021 al besproken exclusief dit memo. Noordwijk kiest voor de aan de raad aangeboden
begroting 2021 en wenst geen aanpassingen. De discussie en formele besluitvorming vindt plaats in
het algemeen bestuur van 29 juni 2020 en het algemeen bestuur kan zonder last of ruggespraak een
besluit nemen. Voor de besluitvorming geldt de absolute meerderheid en de aanwezige DB-leden
hebben één stem en de aanwezige AB-leden twee stemmen. Het algemeen bestuur kan besluiten om
de Wmo uitgaven voor de ene gemeente niet aan te passen op basis van het voorstel en voor de
andere gemeenten wel. Dat geldt niet voor de exploitatiekosten, daarvoor geldt de meerderheid.
8. Handhavingsbeleidsplan sociaal domein
Het Handhavingsbeleidsplan is de uitvoering van de Handhavingsverordening, die de raden hebben
vastgesteld. Vaststellen van het Handhavingsbeleidsplan is een bevoegdheid van het dagelijks
bestuur en de verdere uitwerking in werkprocessen van de ISD zelf.
Het opleggen van een maatregel is door de gescheiden taken tussen SPW (Re-integratie) en ISD
(Uitkering) eerder een voordeel dan een nadeel. Het SPW geeft een signaal als een klant zijn
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afspraken niet nakomt en de ISD doet de beoordeling. Dat werkt al jaren prima zo. Overigens legt de
ISD niet extreem veel maatregelen op.
Het dagelijks bestuur vindt het een uitgebreid en helder document. Omdat de ISD alle wetten uitvoert
is de gegevensuitwisseling en privacy geen probleem, omdat de wettelijke grondslag daarvoor
aanwezig is en de ISD daardoor maximaal gebruik kan maken van de mogelijkheden.
De opmerking is gemaakt of de informatie over het klanttevredenheidsonderzoek hier wel thuishoort.
Wat het toezichthouderschap Wmo betreft ligt de verantwoordelijkheid bij het college. Bij een
calamiteit speelt de RDOG een rol, omdat gemeenten die taak bij de RDOG hebben belegd.
De ISD zorgt vanuit contractbeheer voor het juridische deel en houdt bij of partijen de
contractafspraken nakomen. De oproep voor gezamenlijke ontwikkeling gaat over de combinatie van
kwaliteit van de zorg en fraude. Secretaris heeft toegelicht hoe hij die rol van de kwaliteitsmedewerker
daarin ziet.
De beoogde kwaliteitsmedewerker heeft veel juridische en inhoudelijke kennis en kan naast toetsen,
coachen, steekproeven nemen, werkprocessen maken/aanpassen ook casuses bespreken en advies
geven. De klanten worden er niet slechter van en gemeenten financieel beter.
Voor het dagelijks bestuur is de positionering van deze functionaris en waar handhaving Jeugdwet
onderbrengen nog niet helder. Belangrijk is het overleg tussen de ISD en de JGT’s. Voor Jeugd voert
de ISD alleen de Pgb’s uit. In het voorstel staat ook bewust om een aantal zaken te onderzoeken en
daar is niets mis mee. Ook de verhouding tussen Integrale toegang en handhaven moet goed zijn.
Voorkomen moet worden dat aan de ene kant streng gehandhaafd wordt en daardoor klanten in grote
problemen komen en zich melden bij het sociaal team.
Voor de ISD is handhaven niet nieuw en secretaris vindt het belangrijk om te kijken wat beter kan en
te onderzoeken hoe dat mogelijk is.
Het dagelijks bestuur heeft het Handhavingsbeleidsplan vastgesteld en gaat daarmee akkoord om
verdere stappen te maken. Het dagelijks bestuur heeft besloten om via de
beleidsambtenaren/manager sociaal domein HLT het handhavingsbeleidsplan voor kennisgeving naar
de raden en naar de adviesraden Wmo/sociaal domein te sturen.
9. Collectieve aanvullende zorgverzekering 2022 en verder
Het dagelijks bestuur gaat akkoord met het voorstel en dat betekent om met één partij het uitsluitend
recht af te spreken.
10. Jaarverslag Juridische zaken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het verslag en vraagt zich af of de inhoud/de
aantallen ten onrechte een vertekend beeld geven vanwege de aantallen van één klant. Uit een
jaarverslag moeten de aantallen blijken en wat gaat goed, wat kan eventueel beter en is er een lijn te
vinden. Na discussie is besloten om het jaarverslag/de aantallen zo te presenteren dat de aantalllen
van één klant en de overige klanten goed zichtbaar zijn en een realistisch beeld geven. Daarna kan
het jaaverslag voor kennisgeving naar de raden toe.
11. Evaluatie Tegenprestatie naar vermogen
Door het Coronavirus heeft de tegenprestatie naar vermogen de laatste maanden stil gelegen.
Uit de evaluatie blijkt dat het vinden van plaatsen in Hillegom lastiger is dan in de andere gemeenten.
Afgesproken is dat de consulent van de ISD hierover telefonisch contact opneemt met de heer
Van Rijn en dat indien nodig na dat gesprek de ISD de notitie nog aanpast.
Als klanten een tegenprestatie gedaan hebben dan mogen ze op die plek, als ze dat willen, daarna
vrijwilligerswerk blijven doen. De arbeidsverplichting blijft wel staan en er mag geen sprake zijn van
verdringing.
Het dagelijks bestuur heeft de indruk dat de beleidsaanpassing een positief effect heeft gehad en gaat
akkoord met het voorstel. Secretaris verwacht in 2021 een beter beeld met conclusie te hebben.
Na contact met de heer Van Rijn stuurt de ISD de evaluatie via de colleges naar de raden toe.
12. Wat verder ter tafel komt
Niet van toepassing.
13. Rondvraag en Sluiting
Geen gebruik van gemaakt.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 9 juli 2020
De voorzitter,
D.T.C. Salman

De secretaris,
R.J. ‘t Jong
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