Bijlage nr. 2

VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 21 januari 2016.

AANWEZIG

de heer A.D. (Adri) de Roon, voorzitter
mevrouw M.J.C. (Marie José) Fles, lid
de heer A. (Bert) Gotink, 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 F.J. (Frits) Roelfsema, portefeuillehouder Wmo Hillegom
_________________________________________________________________________________
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
Voorzitter heet iedereen van harte welkom.
De heer Gotink is naar de opening van het Veteranen ontmoetingscentrum Duin en Bollenstreek
geweest. Naar aanleiding hiervan vraagt hij de ISD om bij nieuwe intakes aandacht te besteden aan
deze doelgroep en ze te verwijzen naar de mogelijkheden/nuldelijnshulp van het ontmoetingscentrum.
Aan de agenda is aantal onderwerpen toegevoegd:
11.a Mandaat voor uitbetaling eenmalige Pgb’s 2016
11.b Verbouwing begane grond
11.c Jaarplan Planning en Control 2016
11.d Vragen cliëntenraad
De agenda is met bovengenoemde vier aanvullingen vastgesteld.
2. Verslag van de DB-vergadering van 17 december 2015
Tekstueel:
Bladzijde 2 (agendapunt 9): eerste bullit ‘en tot en met wet’ weghalen.
Naar aanleiding van:
Bladzijde 3 (agendapunt 9 en 10): In het vervolg is een samenvatting voldoende.
Bladzijde 4 (agendapunt 10): Secretaris verwacht dat het aangepaste beleidsplan
schulddienstverlening beschikbaar is voor het dagelijks bestuur van 17 maart 2016. Het bestaande
beleid loopt gewoon door tot 1 juli 2016, omdat dit wettelijk gezien kan.
Bladzijde 4 (agendapunt 12): Voorzitter bespreekt de vraag van de laptops nog met de
gemeentesecretarissen en komt in de volgende vergadering hierop terug.
3. Lijst van toezeggingen
De lijst is besproken en geactualiseerd.
Toezegging 2015-21 (hardheidsclausule hoofdstuk 3 CAR/UWO): Mandaat bij de directeur neer te
leggen is overeenkomstig de oude regeling en vanuit praktische overwegingen zo geregeld.
Toezegging 2015-02 (Klanttevredenheidsonderzoek): Donderdagmiddag 21 januari 2016 staat het
gesprek met I&O gepland en voorzitter is daarbij aanwezig.
4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2014 en 2015
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.
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5. Verslag openbare vergadering algemeen bestuur 7 december 2015
Tekstueel:
Bladzijde 2 (agendapunt 5): ‘tevreden verklaring’ wijzigen in ‘goede verklaring’.
Bladzijde 3 (agendapunt 8): ‘een opzet te maken en dat het bepalen van de juiste definities lastig is’
vervangen door ‘een opzet te maken voor een uniform overzicht. Het bepalen van de juiste definities
bleek lastig te zijn, omdat iedereen niet dezelfde definities gebruikt. Daarom is afgeweken van een
uniform overzicht.’
Bladzijde 3 (agendapunt 10): ‘de heer Van Kempen doet dat ook’ wijzigen in ‘de heer Van Kempen
doet dat ook met zijn collega’.
Bladzijde 4 (agendapunt 14): Verwijderen van de laatste zin.
Met deze wijzigingen kan het verslag voor vaststelling naar het algemeen bestuur.
Naar aanleiding van:
Geen opmerkingen.
6. Wet taaleis Participatiewet
Het dagelijks bestuur vindt dat de opsteller de discussie van het dagelijks bestuur van
17 december goed vertaald heeft in het voorstel.
Zoals vorige keer besproken vindt het dagelijks bestuur dat handhaven/een maatregel echt het laatste
middel is en dat we daar voorzichtig/terughoudend mee om moeten gaan.
Het dagelijks bestuur heeft besloten dat het afnemen van een Taaltoets als second opinion,
bijvoorbeeld bij bezwaar, ingezet kan worden en aan het voorstel wordt toegevoegd.
Op verzoek van het dagelijks bestuur wordt de tekst bij 3a gewijzigd, zodat duidelijk is dat we de grens
van de wet opzoeken. En bij punt 4 wordt ‘vervolgens’ vervangen door ‘vanaf 2017’.
Het dagelijks bestuur kan instemmen met het voorstel om de uitvoering gedurende de pilotperiode bij
de ISD neer te leggen en daarn conform het eerdere voorstel voor een bepaalde doelgroep bij het
SPW. Secretaris koppelt dit besluit, afhankelijk of hierover al met het SPW afspraken zijn gemaakt,
terug met het SPW.
De ISD heeft voor de uitvoering geen formatie/budget gekregen. Voor nieuwe klanten gaat de wet in
per 1 januari 2016 en deze uitvoeringskosten kunnen bekostigd worden uit het reguliere inhuurbudget.
Voor bestaande klanten gaat de wet in per 1 juli 2016. Besloten is dat secretaris onderzoekt of een
gefaseerde uitvoering en verspreiding van de kosten mogelijk is en voor het algemeen bestuur van
27 juni 2016 met een begrotingswijziging komt.
7. Uren vluchtelingenopvang
Het dagelijks bestuur heeft het voorstel besproken en heeft besloten dat de bestuursleden de
gevoelens van het dagelijks bestuur ook in hun eigen college bespreken en het (aangepaste) voorstel
opnieuw te agenderen voor het dagelijks bestuur van 18 februari 2016. Voorzitter streeft naar een
eensluidende opvatting en bespreekt de aanpassing van het voorstel met secretaris.
8. Stand van zaken Hulp bij het Huishouden/HHT
De ISD heeft de colleges op 21 oktober 2015, conform het besluit van het dagelijks bestuur, een brief
gestuurd met daarin twee opties voor de Hulp bij het Huishouden. Eén optie uitgaande van een
positieve uitspraak van de CRvB en de tweede uitgaande van een negatieve uitspraak van de CRvB.
In een aantal raadsvoorstellen staat ten onrechte de opmerking dat de herindicaties niet gedaan zijn,
omdat de ISD andere prioriteiten heeft gesteld. Secretaris vraagt hiervoor aandacht om onterechte
beeldvorming over de ISD te voorkomen.
De stand van zaken van de behandeling van deze brief en de reacties van de vijf gemeenten zijn
besproken. De CRvB heeft nog geen uitspraak gedaan en voor zover nu bekend staat het onderwerp
e
in maart voor 1 behandeling op de planning, maar dat blijft onzeker.
De gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout hebben vorig jaar voor nieuwe klanten de
algemene voorziening ingevoerd en als de CRvB een positief besluit neemt, dan betekent dat deze
drie gemeenten de algemene voorziening willen blijven handhaven en dat deze ook voor bestaande
klanten geldt. Als de CRvB een negatief besluit neemt dan lijkt de maatwerkvoorziening nieuwe stijl
(resultaatafspraken) voor de drie gemeenten een optie. De drie gemeenteraden moeten daarover dan
nog wel expliciet een besluit nemen. De Wmo adviesraden van deze gemeenten zijn gecharmeerd
van de maatwerkvoorziening nieuwe stijl. In Hillegom staat over de Hulp bij het Huishouden nog een
extra vergadering gepland op 27 januari 2016.
In Teylingen geldt voor nieuwe en bestaande klanten nog de ‘oude maatwerkvoorziening’. De
wethouder heeft de informatie voor kennisgeving naar de raad gestuurd. Voorstel is met de Wmo
adviesraad besproken en die zijn positief over de maatwerkvoorziening nieuwe stijl. In het beleidsplan
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Wmo staat dat de voorkeur uitgaat naar algemene voorzieningen boven maatwerkvoorzieningen.
Voorstel algemene voorziening en maatwerkvoorziening nieuwe stijl staan gepland om in maart 2016
met de raad te bespreken. In hoeverre de raad de maatwerkwerkvoorziening nieuwe stijl prefereert
boven de algemene voorziening, uitgaande dat de CRvB die toestaat, is nu nog niet goed in te
schatten.
In Noordwijk geldt net als Teylingen voor nieuwe en bestaande klanten de ‘oude
maatwerkvoorziening’. Mevrouw Fles heeft met de raad afgesproken dat zij in januari 2016 met een
voorstel komt voor 100% klantvoorkeur en in maart 2016 met een voorstel voor de
maatwerkvoorziening nieuwe stijl. De raad vindt het in stand houden van bestaande zorginstellingen
belangrijk. Ook het Wmo platform is positief over de maatwerkvoorziening nieuwe stijl.
Invoering van de algemene voorziening kan invloed hebben op de continuïteit van de zorgaanbieders.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de burgers en de noodzakelijke zorg, maar niet voor de hoge
overhead van zorgaanbieders en hogere salarisinschalingen van personeel. De ‘code’ hanteren bij
tarieven lijkt niet betaalbaar, ook niet met de extra financiële middelen van het Rijk.
Voor de maatwerkvoorziening nieuwe stijl is de insteek dat de zorgaanbieder samen met de klant
afspraken maakt en dat daarbij gekeken wordt wat de klant nog zelf kan doen.
Gelet op de stand van zaken binnen de gemeenten, het feit dat de CRvB nog geen uitspraak heeft
gedaan is iedereen voor 1 mei 2016 herindiceren niet haalbaar. Verlenging van de indicaties is
noodzakelijk.
Op basis van de discussie over hoe nu verder is een aantal besluiten genomen. Besluiten zijn:
 In samenwerking met Noordwijk wordt het voorstel voor de maatwerkvoorziening nieuwe stijl
uitgewerkt. Secretaris gaat de aantallen na, maakt een tijdspad en gaat na hoeveel budget
HHT hiervoor beschikbaar is. Uitgaande dat de raad op tijd besluit kan de
maatwerkvoorziening nieuwe stijl per 1 april 2016 ingaan voor nieuwe klanten en per
1 oktober 2016 voor bestaande klanten. Dit betekent dat alle klanten uit Noordwijk voor
1 juli 2016 geherindiceerd moeten zijn.
 De herindicaties voor de overige vier gemeenten vinden vanaf 1 mei/uiterlijk 1 juni 2016 plaats
en zijn uiterlijk 1 oktober 2016 afgerond. Voor die tijd is ook het besluit van Teylingen bekend.
Belangrijk bij de herindicaties is zorgvuldige onderzoeken inclusief financiële verkenning,
tenzij de CRvB hierover al eerder een duidelijke uitspraak heeft gedaan. De ISD probeert een
efficiencyslag te maken en anticipeert bij de gesprekken op de maatwerkvoorziening nieuwe
stijl, voor het geval de CRvB de algemene voorziening niet toestaat.
 De indicaties van bestaande klanten worden verlengd tot uiterlijk 1 januari 2017. Dit betekent
dat klanten gefaseerd geherindiceerd worden.
 Na de herindicatie geldt een overgangsperiode van 3 maanden. Daarom moet iedereen voor
1 oktober 2016 (Noordwjk 1 juli 2016) geherindiceerd zijn.
 Als blijkt dat de CRvB een negatief besluit neemt over de algemene voorziening dan moeten
klanten voor de maatwerkvoorziening nieuwe stijl een nieuwe melding indienen.
De herindicaties passen binnen de reguliere formatie van de ISD. Dat geldt niet voor extra
onderzoek als blijkt dat de algemene voorziening niet is toegestaan en de herindicaties al zijn
uitgevoerd. Verlengen van de indicaties heeft geen gevolgen voor de begroting 2016 van de ISD,
omdat het financiële voordeel van de algemene voorziening voor bestaande klanten daarin slechts
voor een klein gedeelte is verwerkt en helemaal nog niet voor Noordwijk en Teylingen.
Uit een brief blijkt dat Buurtzorg onder bepaalde condities de Hulp bij het Huishouden van TSN
overneemt. Voor de ISD gemeenten geldt dat sprake is van een bestuurlijke aanbesteding en dat
betekent dat partijen kunnen uittreden en toetreden. Als Buurtzorg voldoet aan de
aanbestedingsvoorwaarden kan Buurtzorg toetreden. Er blijft voor alle partijen sprake van een
gelijk speelveld. Ook andere zorgaanbieders zijn bereid om de Hulp bij het Huishouden van
klanten TSN over te nemen, zodat de zorgcontinuïteit gewaarborgd is.
9. Managementinformatie
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de managementinformatie inclusief de gegevens van
e
e
het 3 en 4 kwartaal 2015.
10. Ziekteverzuim tot en met december 2015
Het dagelijks bestuur heeft over het verzuimpercentage geen opmerkingen en vindt het
verzuimpercentage van 2,03% bewonderingswaardig laag.
11. Wat verder ter tafel komt
11.a Mandaat voor uitbetaling eenmalige Pgb’s 2016
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Voorstel is net als in 2015 om de uitbetaling van de eenmalige Pgb’s te mandateren aan de ISD
Bollenstreek. Deze Pgb’s vallen nog niet onder het trekkingsrecht. Het dagelijks bestuur is akkoord
met dit voorstel.
11.b Verbouwing begane grond
Secretaris heeft de stand van zaken, de plannen en de drie uitvoeringsopties mondeling toegelicht. De
uitvoering past binnen de begrote investeringen. Opties zijn: alles zelf doen, gedeeltelijk zelf doen en
gedeeltelijk via projectleider en volledig uitbesteden via turnkey. Het dagelijks is akkoord met optie 3
(turnkey) en Colliers deze opdracht te geven. Dit betekent dat het dagelijks bestuur gebruik maakt van
de mogelijkheid van de aanbestedingsregels om af te wijken van de standaardprocedures.
11.c Jaarplan Planning en Control 2016
Het dagelijks bestuur is akkoord met het jaarplan 2016 en heeft geen opmerkingen.
Vanaf 2016 zijn er conform de nieuwe GR ISD Bollenstreek geen maraps meer, maar komt er een
halfjaarrapportage.
11.d Vragen cliëntenraad
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de vragen en de reactie van de ISD.
In de folder van de ISD staat duidelijk aangegeven dat de maandelijks betaling van het eigen riscio
een eigen keuze is. De vraag over de deelname aan de collectieve zorgverzekering neemt de ISD
mee met het klanttevredenheidsonderzoek.
Op verzoek van de cliëntenraad is het jaarlijks overleg, dat gepland was voor januari 2016, vanwege
interne strubbelingen binnen de cliëntenraad verplaatst.
De nieuwe secretaris heeft besloten om te stoppen met zijn deelname aan de cliëntenraad. Het
dagelijks bestuur vindt dat jammer, maar accepteert deze keuze. Het is aan de cliëntenraad zelf of ze
vervanging willen of voorlopig in de huidige samenstelling doorgaan.
11. Rondvraag
Geen gebruik van gemaakt.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 18 februari 2016

De voorzitter,
A.D. de Roon

De secretaris,
R.J. ‘t Jong
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