Bijlage nr. 2

VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 19 november 2015.

AANWEZIG

de heer A.D. (Adri) de Roon, voorzitter
mevrouw M.J.C. (Marie José) Fles, 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
de heer D.T.C. (Dennis) Salman, portefeuillehouder Participatie Noordwijk
(gedeeltelijk)

AFWEZIG
de heer A. (Bert) Gotink, lid (met kennisgeving)
_________________________________________________________________________________
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
Voorzitter heet iedereen van harte welkom en meldt dat de heer Gotink met kennisgeving afwezig is.
De heer Gotink heeft via de voorzitter zijn reactie op de voorstellen gegeven. Het dagelijks bestuur
neemt deze reacties mee met de besluitvorming.
Aan de agenda zijn toegevoegd:
7.a Contigentwoningen
14.a Regresrecht
14.b Vergaderrooster 2016
Op verzoek van mevrouw Fles behandelt het dagelijks bestuur eerst de agendapunten 7 en 7a, omdat
de heer Salman bij deze agendapunten aanwezig is en daarna vertrekt.
Mevrouw Fles verwijst naar een brief van de Kamer en een daar naar verwijzend twitterbericht dat der
indruk geeft dat ‘autisten tussen wal en schip raken’. Wat begeleiding betreft zijn deze signalen bij de
ISD niet bekend, maar secretaris vraagt dit intern na. De doelgroep valt tot de leeftijd van 18 jaar
onder Jeugdzorg en daarna onder de Wmo.
Secretaris meldt dat de controller succesvol (cum laude) geslaagd is voor het examen van CISO.
Landelijk zijn er 60 mensen met dit diploma. Ook hieruit blijkt dat de ISD goed scoort op het privacyen beveiligingsbeleid.
Secretaris heeft de plannen en twee indelingsopties voor de begane grond toegelicht. Bij beide opties
blijven de vergaderzalen in stand. Bij de ene optie worden de spreekkamers naar voren gehaald en is
sprake van werkplekken met veel daglicht en nog beter beveiligde spreekkamers en de andere optie
betekent handhaven van de huidige spreekkamers. Secretaris heeft wel een voorkeur, maar dat is
afhankelijk van de investeringskosten. Plannen die meegenomen zijn bij de indeling zijn:
budgetinformatiepunt, zelfstandigenloket, aantal dagdelen keuring op locatie door GGD, snelbalie
(controle of aanvraag volledig is en sommige werkprocessen toekomst direct afhandelen zoals
bijvoorbeeld GPK en Persoonsondersteunendbudget). De begane grond moet functioneel, flexibel en
netjes zijn.
Binnenkort zijn de tekeningen beschikbaar en kunnen de financiële consequenties in beeld gebracht
worden. Secretaris geeft in het algemeen bestuur van 7 december 2015 een korte presentatie over de
plannen.
Mevrouw Fles meldt dat 52 personen met een uitkering naar de eerste bijeenkomst van project Lef
zijn gekomen en dat is circa 25% van de doelgroep en een positief resultaat. Project Lef is een combi
van Re-integratie, dagbesteding en sportief bezig zijn gericht op eigen kracht.
2. Verslag van de DB-vergadering van 22 oktober 2015
Tekstueel:
Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van:
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Bladzijde 1 (agendapunt 3): Offertetraject is in gang gezet.
Bladzijde 3 (agendapunt 8): 100% heeft betrekking op de individuele noodfondsen van de gemeenten
Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen.
3. Lijst van toezeggingen
De lijst is besproken en geactualiseerd.
Toezegging 2015-5 (hoe grip op kosten bijstand beschermingsbewind): wordt meegenomen met
evaluatie schulddienstverlening/beleidsplan 2016-2020.
Toezegging 2015-09 (onderzoek ‘ambtelijke en externe commissie’): streven is eind 2015.
Toezegging 2015-10 (eerste bevindingen tegenprestatie): meegenomen met artikel 42 GR en de
eerste bevindingen met een presentatie voor de raad van Hillegom. Secretaris stuurt deze informatie
door naar het dagelijks bestuur.
Toezegging 2015-13 (informeel overleg): er vindt een nieuwe poging plaats om een geschikte datum
te vinden.
Toezegging 2015-15 (verschillen noodfondsen en onderzoek harmonisatie): verplaatst naar najaar
2016.
Toezegging 2015-17 (relatie wet Taaleis en het Taalhuis): nota volgt voor het dagelijks bestuur van
december 2015.
Toezegging 2015-18 (toezichthouder): geagendeerd.
Toezegging 2015-19 (svz begeleiding): afgehandeld.
Toezeggingen algemeen bestuur: afgehandelend cq geagendeerd.
4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2014 en 2015
a. Ingekomen stukken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de ingekomen stukken en stelt het op prijs dat in het
vervolg een overzicht van de uitgaande stukken (voor colleges en dagelijks bestuur) toegevoegd
wordt.
b. Overzicht beleidsstukken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het overzicht. Een aantal voorstellen staat
geagendeerd voor de komende commissie- en raadsvergaderingen.
5. Conceptagenda algemeen bestuur van 7 december 2015
Het algemeen bestuur heeft de conceptagenda besproken en met de toevoeging van een aantal
agendapunten vastgesteld. Toevoegingen zijn: Directiestatuut en vergaderrooster 2016 en na de
sluiting de presentatie over de huisvestingsplannen begane grond.
6. 2e marap 2015
Het dagelijks bestuur heeft de 2e marap 2015 besproken en vastgesteld. De cijfers wijken niet af van
de halfjaarcijfers 2015. In de 2e marap 2015 wordt de term ‘asielzoekers’ vervangen door
‘statushouders’.
In tabel 4 staat het aantal uitkeringsgerechtingden per 1 januari 2015. Dit aantal per 1 januari 2015
wijkt af van het aantal per 1 januari 2015 in de managementrapportage. De vraag is hoe dit kan.
Secretaris merkt op dat dit te maken heeft met het moment van opvragen van de gegevens, omdat het
aantal per dag wijzigt en in de jaarrekening een bepaald standcijfer staat. Secretaris zoekt dit verder
uit en neemt het op in het verslag. (De gegevens van de marap sluiten aan bij de jaarrekening en bij de jaarrekening is
het aantal klanten een standcijfer. Dat betekent het aantal bekende klanten per 31 december 2015 gemeten op een bepaalde
datum. Ondanks dat het werkelijk aantal wijzigt door intrekking of toekenning met terugwerkend kracht wijzigt dit aantal in de
jaarrekening/maraps en de begroting niet. De managementrapportage is de actuele situatie van de dataum waarop de
rappoprtage gedraaid wordt en in deze cijfers wordt wel rekening gehouden met toekenningen/intrekkingen met terugwerkende
kracht. Dit verklaart waarom de aantallen per 1 januari 2015 in de marap en de managementrapportage kunnen afwijken.)

7. Convenant ter voorkoming van huisontruimingen en noodfonds
Naar aanleiding van de discussie in de vorige vergadering is een aanvullende notitie opgesteld. Naar
aanleiding daarvan heeft het dagelijks bestuur een aantal vragen gesteld en heeft het dagelijks
bestuur over een aantal zaken opnieuw van gedachten gewisseld en dat betrof voornamelijk de
doelgroep. Het dagelijks bestuur is akkoord gegaan met de pilot rekening houdend met de volgende
afspraken:
 Kosten regresrecht uit Noodfonds betalen
 Tussenoplossing is een constructie zoals de gemeentelijke noodfondsen. Dat betekent dat
colleges de directeur van de ISD mandaat verlenen en dat de directeur dit mandaat uitvoert. Bij
maatwerk moet wel sprake zijn van niet vrijblijvende uitvoerbare voorwaarden, die eventueel met
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het dagelijks bestuur afgestemd worden. Insteek is het risico klein houden en een nieuw
noodfonds oprichten.
Na de pilotperiode evalueren of de toevoeging van ‘maatwerk’ effectief is en in welke mate.
De zorgnetwerken mogen niet mee beslissen, maar krijgen wel een adviserende rol.
Voorstel aanpassen aan besluit dagelijks bestuur en voorleggen aan de woonstichtingen en in het
dagelijks bestuur van december terug laten komen.

7.a Contigentwoningen
In het dagelijks bestuur van 22 oktober 2015 is bij de rondvraag een vraag gesteld over de
contigentwoningen. Het dagelijks bestuur vindt de uitleg een helder verhaal en de uitvoering ligt in de
lijn van de verordening.
8. Voorstel artikel 42 GR ISD Bollenstreek
Het algemeen bestuur heeft 29 juni 2015 de onderwerpen, gehoord de raden, vastgesteld. In dit
voorstel staat, conform de procedure, of uitwerking van deze voorstellen finaciële consequenties
heeft. Het dagelijks bestuur is akkoord met het voorstel dat voor vaststelling naar het algemeen
bestuur gaat. Bij de tegenprestatie wordt een vraagstelling toegevoegd en die betreft ‘heeft de
tegenprestatie de zelfstandigheid/de eigen kracht gestimuleerd?’
Bij de tegenprestatie worden de Welzijnsorganisaties meegenomen. Het onderzoek bezuinigingen is
gericht op alle beleidsterreinen van de ISD gemeenten, maar uiteindelijk nemen de raden een besluit.
9. Toezichthouder Wmo
Het dagelijks bestuur heeft het voorstel besproken en over een aantal zaken van gedachten
gewisseld. Gemeenten hebben voor de totale Wmo maar één toezichthouder per gemeente nodig en
nu ligt deze taak tijdelijk bij de ISD. De meeste uitgaven Wmo zitten bij de ISD, maar de Wmo is
breder dan de maatwerkvoorzieningen Wmo. Er is nu voor een pragmatische werkwijze gekozen om
deze taak bij de ISD neer te leggen. Tussen de rol van toezichthouder en contractbeheerder zit een
dun lijntje. De contractbeheerder zit voornamelijk op de ‘kwaliteit/de harde kant’ en de toezichthouder
meer op ‘dossieronderzoek/de zachte kant’.
Er moet een principiële keuze gemaakt worden over waar gemeenten de toezichthouder weg willen
zetten en in hoeverre de RDOG, de ISD en gemeenten daarbij een rol spelen. Is wegzetten bij een
derde partij het meest objectief? De ISD heeft voor de uitvoering van de tijdelijk toezichthouder geen
formatie gekegen. Secretaris heeft destijds aangegeven dat hij inschat deze taak uit te kunnen voeren
via het incidenteel budget voor de nieuwe taken. Tot nu toe is de taak ‘low profile’ uitgevoerd. Vooraf
was het aantal klachten niet bekend, maar in de praktijk is dat minmaal. De ISD doet al jaren de
indicatiestelling Wmo en die taak is niet nieuw. Dit jaar is alleen begeleiding erbij gekomen.
De wetgever heeft voor de toezichthouder geen voorwaarden gesteld en gemeenten kunnen zelf
bepalen hoe zij deze taak uitvoeren en invullen.
Het dagelijks bestuur heeft op basis van de discussie besloten de pilot toezichthouderschap te
verlengen tot 1 juli 2016. In de tussenliggende periode komen gemeenten via de stuurgroep 3D met
een definitief voorstel voor de invulling. Bij de invulling van die taak moet de wens van een
onafhankelijke partij en de bijkomende kosten meegenomen worden en moet bepaald worden hoe
omvangrijk de taak uitgevoerd moet worden.
10. Weerstandsvermogen
De notitie is een toezegging aan het algemeen bestuur. In de jaarrekening en de begroting staan de
risico’s opgenomen en in deze notitie is het weerstandsvermogen toegevoegd. De berekening van de
genoemde risico’s is arbitrair, omdat sprake is van een globale benadering. Als de Re-integratie naar
verwachting volgend jaar overgaat naar het Servicepunt Werk, is dat wel een risico maar zonder grote
financiële risico’s. De ISD heeft in tegenstelling tot andere gemeenschappelijke regelingen, zoals
RDOG en de MareGroep, geen reserves en daardoor geen weerstandsvermogen. Het risico ligt bij de
gemeenten en gemeenten bepalen zelf of ze hiervoor een bedrag in de begroting opnemen.
Het dagelijks bestuur heeft de notitie voor kennisgeving aangenomen en niet vastgesteld zoals in de
notitie staat. De notitie gaat naar het algemeen bestuur toe en bij de begroting stelt het dagelijks
bestuur de risicoparagraaf weer vast.
11. Vennootschapsbelasting
De notitie is een toezegging aan het algemeen bestuur.
12. Managementinformatie
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de cijfers. Uit het overzicht blijkt dat het aantal
uitkeringen per 5 november 2015 (1124) 1,53% gestegen is ten opzichte van 1 januari 2015 (1107).
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De vraag is of dat consequenties heeft voor het BUIG-budget. De aantallen zijn een momentopname
en zeggen niets over de hoogte en de duur van een uitkering. Het BUIG-budget wordt regelmatig
bijgesteld, drie á vier keer per jaar. Uit het laatste verdeeelmodel komen de
ISD gemeenten er totaal gezien positief uit. Het percentage om in aanmerking te komen voor de
MAU/IAU is gewijzigd (van 10% naar 7%). Het dagelijks bestuur vindt de managementrapportage
goed en helder. Aan het eind van het jaar zijn ook de voorgaande kwartalen in de rapportage
zichtbaar.
13. Ziekteverzuim tot en met oktober 2015
Het dagelijks verzuim heeft geen opmerkingen gemaakt.
14. Wat verder ter tafel komt
14a. Regresrecht
De VNG heeft over het regresrecht een brief gestuurd. Vorig jaar hebben de ISD gemeenten, met
uitzondering van Noordwijkerhout, het regresrecht afgekocht en het bedrag is € 0,62 per inwoner.
Voor gemeenten die meegedaan hebben was dit gunstig. De vraag om mee te doen ligt opnieuw voor.
Gemeenten die dit jaar meedoen en niet reageren doen automatisch weer mee volgend jaar.
Secretaris neemt contact op met de heer Gotink met de vraag of Noordwijkerhout net als de overige
ISD gemeenten meedoet of niet. Geld dat terugkomt moet ten goede van de Wmo komen.
14b. Vergaderrooster 2016
Het dagelijks bestuur heeft geen opmerkingen op het vergaderrooster 2015 en dit voorlopig
vastgesteld. Vergaderrooster algemeen bestuur staat geagendeerd voor het algemeen bestuur van
7 december 2016. (noot notulist: vergaderrooster is naar de secretariaten gestuurd en in het voorstel voor het algemeen
bestuur is 10 oktober 2016 gewijzigd in 4 oktober 2016).

15. Rondvraag
 Mevrouw Snuif vraagt of statushouders eerst moeten inburgeren voordat ze aan het werk kunnen.
De inburgering mag arbeid niet in de weg staan. Ook werk levert een belangrijke bijdrage aan de
inburgering. Re-integratie is maatwerk en dat kan deelname aan Work first zijn. Mevrouw Snuif
meldt dat er signalen zijn dat statushouders alleen inburgeren en niet werken. Ze neemt hierover
apart contact op met secretaris.
 De heer Van Kempen meldt dat Teylingen op 8 december 2015 een conferentie organisatie met
als thema ‘sociale integratie statushouders’. Voor deze conferentie zijn diverse organisaties
uitgenodigd. Doel is heldere afspraken aan het eind van de conferentie. De heer Van Kempen
stuurt per mail de uitnodiging naar het dagelijks bestuur. Leden dagelijks bestuur zijn van harte
welkom.
 Mevrouw Fles heeft met de Ouderenbonden gesproken. Zij maken een projectvoorstel over ‘hoe
ouderen vanaf hun 65ste gestimuleerd kunnen worden’ om hun woning levensbestendig te maken.
Dat is een mooi initiatief.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 17 december 2015

De voorzitter,
A.D. de Roon

De secretaris,
R.J. ‘t Jong
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