Bijlage nr. 2

VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 12 april 2018.

AANWEZIG

mevrouw M.J.C. (Marie José) Fles, lid
mevrouw A.E. (Annechien) Snuif, lid
de heer A. (Bert) Gotink, lid en plv. voorzitter
De heer A.L. (Arno) van Kempen, lid
de heer R.J. (Robert) ‘t Jong, secretaris
mevrouw C.A.M. (Elian) Cozijn, notulist
de heer D.T.C. (Dennis) Salman, portefeuillehouder Participatie Noordwijk

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De plv. voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Secretaris meldt dat de ISD voor MijnOverheid.nl testen heeft uitgevoerd en dat die geslaagd zijn. Dit
betekent dat de ISD verder kan met fase 2 van de digitaliseringsplannen. In het land zijn er nog
weining sociale diensten die op MijnOverheid.nl zijn aangesloten.
De ISD Bollenstreek overweegt mee te doen aan de pilot I-Pgb. Maandag 16 april 2018 is er een
bijeenkomst met alle potentiële deelnemers. Naar aanleiding van de gegevens van het ministerie van
VWS zijn er in de Bollenstreek 42 adressen met een gezinsbudget en 24 adressen met meerdere
Pgbs’s (zoals Wmo, Wlz, Jeugd ZVW). Dit betekent dat het aantal multiproblemgezinnen lijkt mee te
vallen. Het doel van de I-Pgb is één budget en één verantwoording per gezin.
Het dagelijks bestuur heeft de agenda met een toevoeging vastgesteld. Aan de agenda is
toegevoegd:
12.a Loonkostensubsidie
2. Verslagen dagelijks bestuur
a. Verslag van de DB-vergadering van 8 maart 2018
Tekstueel:
Het verslag is met het herstel van een paar typefouten en een aanpassing vastgesteld.
Bladzijde 4 (agendapunt 13.d): ‘met ondermijning’ gewijzigd in ‘met het onderwerp ondermijning‘.
Naar aanleiding van:
Bladzijde 3 (agendapunt 19): De Formulierenbrigade voor de overige gemeenten wordt op de lijst van
toezeggingen gezet. Noorwijk heeft nog een Formulierenbrigade en in Teylingen staat deze
opgenomen in het Armoedebeleid.
Bladzijde 4 (agendapunt 10); Secretaris gaat het aantal vrouwen met kinderen onder de vijf jaar nog
na.
b. Verslag van de extra DB-vergadering van 29 maart 2018
Tekstueel:
Het verslag is met het herstel van een paar typefouten vastgesteld.
Naar aanleiding van:
De genoemde 27 uur om uit de uitkering te komen is niet standaard en per situatie wisselend
(bijvoorbeeld wel/geen partner en partner wel/geen inkomen).
Als iemand met loonkostensubsie onder het sociaal minimum zit en voldoet aan de inkomens-/
vermogensgrens, dan is een aanvullende uitkering mogelijk.
Omdat mevrouw Fles bij het vorig overleg niet aanwezig was heeft secretaris een aantal zaken
toegelicht.
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3. Lijst van toezeggingen
De lijst is besproken. De toezegging 2018-02 (kanbepaling artikel 7 Tegenprestatie naar Vermogen)
staat op de agenda en kan van de lijst af.
4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2017 en 2018
a. Ingekomen en uitgaande stukken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het overzicht en heeft geen opmerkingen.
b. Overzicht beleidsstukken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het overzicht. Voor Hillegom staat alleen
‘Handhaven’ nog open. Verder zijn alle besluiten binnengekomen.
5. Jaarrekening 2017
Het dagelijks bestuur heeft de jaarrekening 2017 besproken.
De accountantsverklaring is nog niet beschikbaar. Secretaris heeft geen signalen dat de accountant
geen goedkeurende verklaring afgeeft. De verwachting is een goedkeurende verklaring met net als
vorig jaar een beperking voor de SVB. Zodra de verklaring binnen is stuurt secretaris die door naar het
dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur vindt de jaarrekening een helder stuk.
Het dagelijks bestuur heeft besloten om een paar kleine opmerkingen toe te voegen. Dat betreft bij de
Hulp bij het huishouden/een schoon en leefbaar huis een verwijzing naar de evaluatie 2018 en een
opmerking bij de uitgaven Jeugd. De ISD voert de administratieve taken uit en die zijn gebaseerd op
gegevens van de JGT’s. Uitgaven voor Jeugd zijn niet altijd goed te begroten, tenzij sprake is van
bestaande Pgb’s en geen nieuwe instroom.
Met de twee tekstuele aanpassingen heeft het dagelijks bestuur de conceptjaarekening 2017
vastgesteld. De jaarrekening 2017 gaat ter kennisname naar de raden toe en het algemeen bestuur
stelt de jaarrekening 2017 op 28 juni 2018 formeel vast. Als de accountantsverklaring op korte termijn
beschikbaar is stuurt secretaris deze na. Binnenkort hebben plv. voorzitter en secretaris een gesprek
met de accountant over zijn bevindingen.
6. Begrotingswijziging 2018-I
Het dagelijks bestuur heeft de begrotingswijziging 2018-I besproken. Secretaris meldt dat de ISD de
voorliggende begrotingswijziging op een drietal onderdelen nog aanpast. Dat betreft de inkomsten
eigen bijdrage in verband met gewijzigd beleid van Teylingen en het bedrag van de
loonkostensubsidie. En op verzoek van de accountant vallen de Inkomensondersteunende
maatregelen niet meer onder de post Zorg, maar onder de post Inkomen. Dat is conform de begroting
2019 en op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.
Het dagelijks bestuur heeft besloten om bij de uitgaven Jeugd nog een opmerking toe te voegen. De
uitgaven Jeugd zijn gebaseerd op onder andere de realisatie 2017 en informatie van de JGT’s. De
verschillen per gemeenten bij Jeugd zijn voor de ISD niet te verklaren. De bevolkingssamenstelling
varieert ook per gemeente. Onder de post Zorg valt ook het project statushouders. Onder het kopje
Zorg komt hierover nog een stukje tekst te staan.
Met de twee tekstuele aanpassingen is het dagelijks bestuur akkoord met de
conceptbegrotingswijziging 2018-I. De begrotingswijziging 2018-I gaat voor gevoelens naar de raden
toe en het algemeen bestuur stelt 28 juni 2018 de begrotingswijziging 2018-I formeel vast.
7. Begroting 2019
Plv. voorzitter heeft nagevraagd hoe het zit met de begroting 2019 voor de fusiegemeente Noordwijk.
In tegensteling tot eerdere signalen moet de begroting voor Noordwijk en Noordwijkhout nu nog apart
worden vastgesteld en begin 2019 moet de nieuwe raad van de gemeente Noordwijk de begroting
voor de fusiegemeente Noordwijk vaststellen. Secretaris zorgt dat in de begroting 2019 van de ISD
Noordwijk en Noordwijkerhout gesplitst worden. Net als bij de begrotingswijziging 2018-I past de ISD
de inkomsten eigen bijdrage en de loonkostensubsidie aan.
De uitgaven voor begeleiding stijgen fors en afgesproken is om dit onderwerp een keer te agenderen
voor het dagelijks bestuur en samen met de ISD en gemeenten te bekijken welke
beïnvloedingsmogelijkheden er zijn om de stijging van de uitgaven te beperken. In het voorwoord
voegt de ISD hierover een opmerking toe.
Met de gemaakte opmerkingen heeft het dagelijks bestuur de conceptbegroting 2019 vastgesteld. De
begroting 2019 gaat voor gevoelens naar de raden toe en het algemeen bestuur stelt 28 juni 2018 de
begroting 2019 formeel vast.
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8. Voorstel Kanbepaling art. 7 Verordening tegenprestatie
Vanuit de raad van Lisse is het verzoek gekomen om de kanbepaling uit artikel 7 in te vullen. De
cliëntenraad is akkoord met het voorstel. Het dagelijks bestuur heeft het voorstel besproken en is met
een tekstuele aanpassing (onder kopje Controle) akkoord met het voorstel. Secretaris meldt dat de
tegenprestatie in de praktijk een onverwachts succes is. Het dagelijks bestuur vindt het goed dat dit
voorstel er nu ligt. Mevrouw Snuif vindt het soms wel lastig dat er mensen zijn die als vrijwilligerswerk
bij een Welzijnsorganisatie de functie van receptioniste uitvoeren. Het vaststellen van de
uitvoeringsregels is een bevoegdheid van het dagelijks bestuur. Na de evaluatie bespreekt het
dagelijks bestuur de communicatie met de raden.
9. Vroegsignalering
Secretaris heeft een korte toelichting gegeven. Het gaat om een opiniërende discussie over de lopers.
Uit het voorstel dat in het dagelijks bestuur van 8 maart 2018 is besproken blijkt dat er bij een
huisbezoek twee lopers nodig zijn. Dat kan een vrijwilliger zijn met een professional. De vraag is waar
die professional vandaan moet komen: de sociale teams, maatschappelijk middenveld of de
ISD Bollenstreek. Verwachting is dat de professionele inzet circa 1,4 fte is. Als bekend is wie de lopers
zijn, kan daarvoor fte/budget aangevraagd worden.
Het dagelijks bestuur heeft een aantal vragen gesteld. Zijn er lopers nodig en zo ja, waarom doen de
woonstichtingen daaraan niet mee. De plannen voor Vroegsignalering zijn gebaseerd op het
Amsterdamse project Vroeg Erop Af. Bij Vroeg Erop Af werken ze met lopers en is het advies om
woonstichtingen juist niet als loper mee te nemen. Het dagelijks bestuur vindt het wel belangrijk dat de
woonstichtingen een financiële bijdrage leveren, omdat zij hierbij ook gebaat zijn. Secretaris verwacht
dat ze mogelijk financieel bijdragen aan het systeem. Over Vroegsignalering heeft de ISD intensief
contact met de projectleider van Teylingen. De overige gemeenten zijn daar ambtelijk minder bij
betrokken. Besloten is dat de ISD met de beleidsambtenaren van de vijf gemeenten en de
projectleider een afspraak maakt. Teylingen gaat wel door met de plannen en heeft het voornemen
om medio mei 2018 te starten. Streven is om binnen de ISD Bollenstreek zoveel mogelijk gelijktijdig
op te trekken.
Het dagelijks bestuur heeft over de lopers van gedachten gewisseld, maar nog geen formeel besluit
genomen. De heer Van Kempen heeft als voorkeur voor Teylingen het sociaal team, de plv. voorzitter
lokaal beleggen in verband met snelste aansluiting bij het traject en mevrouw Snuif voor zo efficiënt
mogelijk. Mevrouw Fles wacht eerst het ambtelijk overleg af. Afgesproken is dat de ISD na het
ambtelijk overleg met een voorstel voor het volgende overleg van het dagelijks bestuur komt.
10. Managementrapportage
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de managementrapportage. Bij Noordwijkerhout valt
een daling van het bijstandsbestand op. Er komen nog veel nareizende statushouders en die hebben
weer invloed op het totale bijstandsbestand.
11. Ziekteverzuim maart 2018
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de verzuimcijfers en constateert dat het
verzuimpercentage er netjes uitziet.
12. Wat verder ter tafel komt
Ontwikkelingen Loonkostensubsidie
Volgens de VSO scholen zijn er 51 schoolverlaters die onder de doelgroep vallen, waarvan er bij de
ISD 21 bekend zijn. Dit betekent dat een groot deel mogelijk zonder loonkostensubsidie aan het werk
is. In het kader van onder andere de privacy heeft het dagelijks bestuur besloten niet pro-actief deze
schoolverlaters en de werkgevers te benaderen.
In de overgangsregeling zijn afspraken gemaakt over een Persoonlijk Ontwikkelings Plan en de
intentie van een vast contract. Het dagelijks bestur vindt dat dit beleid ook van toepassing is voor de
nieuwe contracten. Het dagelijks bestuur vindt de ontwikkeling van mensen een belangrijk onderwerp
van gesprek. Duurzame uitstroom is het uitgangspunt.
De ISD heeft goed inzicht in de afgesloten contracten en het dagelijks bestuur vindt het belangrijk dat
de ISD de contracten/ de verlengingen en de ontwikkelingen goed volgt en de bevindingen meeneemt
in de jaarrekening 2018. Van de 51 lopende contracten hebben nog maar twee mensen een vast
dienstverband gehad, waarvan één bij de ISD zelf. Eén keer per jaar vindt de loonwaardebeoordeling
plaats.
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13. Rondvraag en sluiting
 Besloten is het vergaderrooster van het dagelijks bestuur opnieuw te bekijken, zodra de nieuwe
leden van het dagelijks bestuur bekend zijn. Reden is dat een aantal belangrijke vergaderingen
met veel vergaderstukken vaak binnen één week plaatsvindt en niet alle leden vinden dat prettig.
 Er volgt nog een afscheid van het dagelijks bestuur. Bij het afscheid is ook het managementteam
van de ISD aanwezig.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 16 mei 2018
De plv. voorzitter,
A. Gotink

De secretaris,
R.J. ’t Jong
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