VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 16 december 2021

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 J. van Rijn, lid en plv. voorzitter
de heer R.J. (Robert) ’t Jong, secretaris
mevrouw C.A.M. (Elian) Cozijn, notulist

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De leden van het dagelijks bestuur hebben een terugkoppeling gegeven van de
commissievergaderingen waarin het Beleidsplan Schuldhulpverlening en de Wet inburgering zijn
besproken. Voor 1 januari 2022 is de besluitvorming in alle raden afgerond.
Het dagelijks bestuur heeft eerder de uitvoeringsregels Schuldhulpverlening voorlopig vastgesteld. Het
dagelijks bestuur heeft, gelet op de behandeling in de commissie/de raden deze uitvoeringsregels
formeel bekrachtigd.
De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.
2. Verslag dagelijks bestuur van 18 november 2021
Tekstueel
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Geen opmerkingen.
3. Lijst van toezeggingen
De lijst van toezeggingen is besproken en een aantal acties is afgehandeld/staat gepland.
Toezegging 2020-11 (convenanten aanpassen/matchen): Stand van zaken staat geagendeerd.
Toezegging 2021-05 (Mandatenbesluit): Staat geagendeerd.
Toezegging 2021-06 (Stand van zaken stopzetten eigen bijdrage): Staat geagendeerd.
Toezegging 2021-07 (Analyse loonkostensubsidie): Staat geagendeerd.
Toezegging 2021-09 (Uitwerking opties Zorg): Staat geagendeerd.
Toezegging 2021-17 (Stand van zaken Tozo/Tonk/tijdelijke Bbz): Staat geagendeerd.
Toezegging 2021-18 (Begrotingswijziging 2022-I) Staat geagendeerd.
4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2020 en 2021
4.a Ingekomen en uitgaande stukken
Het dagelijks bestuur heeft kennisgenomen van het overzicht.
b. Overzicht beleidsstukken
Het dagelijks bestuur heeft kennisgenomen van het overzicht. De ISD heeft van de vier gemeenten de
gevoelens van de raden op de begrotingswijziging ontvangen.
5. Stand van zaken Coronavirus
Naar aanleiding van de laatste persconferentie krijgt de ISD regelmatig vragen of de Tozo weer
mogelijk is, maar die regeling heeft het Rijk niet verlengd. Secretaris verwacht dat het Rijk de Tijdelijke
Bbz verlengd vanaf 1 januari 2022. De behandeling van de aanvragen en de gesprekken Bbz kosten
veel tijd en dat is begrijpelijk omdat ondernemers hun verhaal kwijt willen. Op dit moment is bij
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Schulddienstverlening nog geen sprake van een toename. Secretaris verwacht dat bij zowel de Bbz
als bij Schulddienstverlening het aantal komend jaar toeneemt. Ondernemers willen zo lang mogelijk
hun bedrijf houden, maar de ISD merkt wel dat er meer vragen komen.
Formeel moeten ondernemers vanaf 1 januari 2022 starten met de aflossing van het bedrijfskapitaal
Tozo. Het dagelijks bestuur gaat akkoord met het voorstel van de ISD om daar een kanbepaling van
te maken en dat daardoor uitstel met zes maanden mogelijk is. (noot notulist: Het Kabinet heeft de Tijdelijke Bbz
verlengd tot 1 april 2022 en de verplichte aflossing voor bedrijfskapitaal Tozo uitgesteld van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022.)

Het eindoverzicht van de Tozo/TONK zit ook bij de nieuwsbrief van de ISD, die recent naar de
colleges en raden is verstuurd.
6. Begrotingswijziging 2022-I
Naar aanleiding van discussie in het beleidsoverleg is het bedrag voor tolken verhoogd.
Het dagelijks bestuur heeft de begrotingswijziging 2022-I besproken en een aantal opmerkingen
gemaakt.
De CAO is verplicht. Het dagelijks bestuur vindt dat een lastige discussie en mist daarbij de
eenduidigheid bij GR-en.
He Rijk heeft voor mensen met een laag inkomen een extra compensatie voor de hoge energieprijzen
aangekondigd. Formeel is de regeling er nog niet. Het is de bedoeling dat mensen met een
bijstandsuitkering automatisch dit begdrag krijgen en de overigen uit de doelgroep het kunnen
aanvragen. Zodra de regeling formeel is zorgt de ISD voor de uitvoering en de communicatie. Op de
website en de socials staat al een algemeen bericht over deze regeling. Dit zijn extra uitgaven die nog
niet in deze begrotingswijziging zijn opgenomen. In de aanbiedingsbrief maakt de ISD hierover een
opmerking. Het dagelijks bestuur gaat er wel vanuit dat gemeenten door het Rijk hiervoor
gecompenseerd worden.
Voor de extra kosten Beschermd Wonen en Wet inburgering krijgen gemeenten ook extra geld. Het
gaat hierbij om het verplaatsen van budgetten van gemeenten naar de ISD, zodat de ISD rechtmatig
de uitvoering kan doen.
De ISD voegt bij de Financiële paragraaf nog extra informatie toe, zodat de bedragen helder zijn. De
CAO kosten zijn conform de voorschriften van het BBV verdeeld over de programma’s
Participatie, Zorg en Overhead.
Met de extra toevoeging heeft het dagelijks bestuur de begrotingswijziging 2022-I vastgesteld. De ISD
stuurt de begrotingswijziging via de colleges naar de raden toe. (noot notulist: verstuurd op maandag
20 december 2021.)

7. Normenkader 2021
Het dagelijks bestuur heeft het normenkader 2021 vastgesteld. Dit normenkader is bestemd voor de
accountantscontrole 2021.
8. Mandatenbesluit 2022
Het dagelijks bestuur heeft het Mandatenbesluit 2022 vastgesteld.
Dat betekent voor 2022 dat de ISD een nieuw mandaat moet verlenen aan de gemeente Leiden om
de taken vanuit het oude mandaat uit te (blijven) voeren, met uitzondering van de pilots Beschermd
Wonen.
9. Sociaal medische indicatie en bijzondere bijstand
De vraag is gesteld of het voornemen van het nieuwe Kabinet om de kinderopvang (bijna) gratis te
maken nog effect heeft op deze regeling. Dat voornemen geldt voor werkenden en deze regeling geldt
voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn om te werken maar waarbij kinderopvang essentieel is.
Deze regeling bestaat al jaren. Het aangepaste voorstel komt overeen met de dagelijkse praktijk,
waarbij de ISD nu regelmatig maatwerk moet toepassen. Door deze aanpassing is niet standaard bij
iedere aanvraag maatwerk nodig, maar is het gecontinueerd in de regeling. De ISD verwacht geen
echte financiele consequenties door deze aanpassing en daardoor is er geen begrotingswijziging
nodig.
Gemeenten hanteren bij het minimabeleid vaak 120%, maar bij de bijzondere bijstand is dat 110%.
Het dagelijks bestuur heeft het voorstel inclusief de aangepaste uitvoeringsregels bijzondere bijstand
vastgesteld.
10. Uitvoeringsregels en Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning 2022
Het dagelijks bestuur heeft de Uitvoeringsregels en het Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke
ondersteuning 2022 vastgesteld.
Aanbieders hulpmiddelen hebben om een hogere indexatie gevraagd (6-8%) vanwege de stijgende
kostprijzen. De VNG heeft gemeenten het dringend advies gegeven om een indexering van
3,4 % toe te passen in plaats van de wettelijke indexering van 2,4%. Aangezien gemeenten daar geen
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extra geld voor krijgen heeft het dagelijks bestuur besloten om conform de raamovereenkomsten de
indexering van 2,4% te handhaven en niet te verhogen. Hoe andere gemeenten daarmee omgaan is
niet bekend.
11. Ontwikkelingen pauzeren eigen bijdrage
Het dagelijks bestuur heeft kennisgenomen van de ontwikkelingen en heeft na discussie besloten om
de bestaande werkwijze niet aan te passen comform het voorstel.
Het dagelijks bestuur blijft bij het eerder zorgvuldig genomen standpunt dat de eigen bijdrage een
abonnement is en dat het bij andere abonnementen ook niet mogelijk is om voor een korte tijd het
abonnement stop te zetten. Mocht er aanleiding toe zijn dan komt de ISD daarop terug.
12. Vergaderrooster 2022
Het dagelijks bestuur heeft het vergaderrooster 2022 vastgesteld. Vanwege begrotingswijziging
2022-I komt er een extra algemeen bestuur in maart 2022. (noot notulist: deze staat gepland voor 10 maart 2022)
13. Discussievoorstel Zorg voor de raden
Het dagelijks bestuur is blij met deze discussienota, die op een aantal onderdelen iets aangescherpt
mag worden. Na een discussie over de diverse onderdelen heeft het dagelijks bestuur een aantal
besluiten genomen. De ISD voegt waar mogelijk financiële gegevens toe, waarbij het gaat om de
bandbreedte en waarbij een duidelijk voorbehoud wordt gemaakt. Dit om te voorkomen dat deze
bedragen als waarheid worden aangenomen en een eigen leven gaan leiden. De bespreekpunten G
(houden zoals het is) en H (automatisch aanschrijven klanten) kunnen uit deze nota, omdat beleid
houden zoals het is geen echte knop is waar de raden aan kunnen draaien. Het automatisch
aanschrijven van klanten komt als apart agendapunt terug voor het dagelijks bestuur.
In het Binnenlands Bestuur van 16 december 2021 staat een artikel over het onderzoek naar
wijkteams en dat die gemeenten net zoveel zorgkosten hebben als gemeenten zonder. Bij wijkteams
werken voornamelijk professionals en door zaken preventief/anders op te pakken kan mogelijk
onnodige inzet van professionals voorkomen worden. Meer inzet op Welzijn kan hierbij een postieve
rol spelen. Onderdeel D (inzet Welzijn) kan verder aangescherpt worden voor de discussie. Wat heeft
de voorkeur: vroegtijdig signaleren en ingrijpen of mensen zo lang mogelijk alles zelfstandig laten
doen met inzet van vrijwiligers.
De aangepaste notitie volgt voor het dagelijks bestuur van 20 januari 2022. Het dagelijks bestuur heeft
als voorkeur om de bespreekpunten uit de notitie als stap 1 in een informele en gezamenlijke
bijeenkomst met de huidige raden te bespreken. Afhankelijk van de coronamaatregelen vindt de
bijeenkomst digitaal/fysiek plaats. De formele besluitvorming vindt plaats met de nieuwe raden.
Voordeel is dat dan ook het Regeringsakkoord bekend is.
14. Analyse loonkostensubsidie
Het dagelijks bestuur heeft de analyse besproken en heeft een aantal vragen gesteld.
Uit de cijfers blijkt dat werkgevers de toegang tot deze regeling goed weten te vinden en mogelijk bij
andere gemeenten met een lagere toename niet. In tegenstelling tot eerder is het financieel risico voor
gemeenten lager, omdat bij het BUIG-budget 2022 ook de uitgaven voor loonkostensubsidie
meegenomen worden. Postief is dat bij een groot aantal de loonwaarde is gestegen. De notite geeft
geen concreet antwoord op de toename. Als blijkt dat werkgevers de weg steeds beter te vinden en
gebruik maken van de regeling dan is dat positief en voor het dagelijks bestuur ook de verklaring voor
de toename en is een nader onderzoek niet nodig. De ISD past de tekst van de notitie op een aantal
punten aan, zodat die verklaring helder is. Daarnaast vindt het dagelijks bestuur het goed om de
vinger aan de pols te blijven houden bij de loonkostensubsidie. De aangepaste notitie volgt voor het
dagelijks bestuur van 20 januari 2022. De ISD neemt, conform het advies van het beleidsoverleg
contact op met het UWV.
15. Stand van zaken aanpassen/matchen convenanten
Op 15 december 2021 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de GGD, de woonstichting en de
ISD. In de coronaperiode hebben er geen huisuitzettingen plaatsgevonden en dat heeft een dempend
effect op de meldingen. Het beeld is dat betrokken partijen er nu op dezelfde manier naar kijken en
dat er in het tweede kwartaal van 2022 een voorstel ligt.
Het dagelijks bestuur heeft de notitie met de stand van zaken voor kennisgeving aangenomen.
16. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
 Mevrouw Langeveld heeft een casus van een inwoner in het algemeen onder de aandacht
gebracht, zodat het dagelijks bestuur hiervan op de hoogte is. Ze geeft daarbij aan dat het dossier
van de ISD goed op orde is.
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Naar aanleiding van het PHO HR heeft de heer Van Kempen een vraag gesteld over de
communicatie Regiotaxi en waarom de ISD geen voorstander is van het voorstel van HR.
Secretaris geeft aan dat dit te maken heeft met aanleveren bestanden, risico aanschrijven van
mensen die overleden zijn, de frequentie, hoe omgaan met mensen die geen toestemming geven.
De heer Van Kempen bespreekt dit met Iris de Bruyne van HR en vraagt contact op te nemen met
de ISD en daarna met een advies te komen.
In het Leidsch Dagblad heeft een artikel gestaan over de Hulp bij het huishouden met een keurige
reactie van de ISD. In hoeverre dit vanuit de raden leidt tot meer vragen is niet bekend. Er zijn
gemeenten in het land waarbij zowel de wachttijden bij de gemeenten als bij de zorgaanbieders
niet op orde zijn. De signalen over de wachttijden bij zorgaanbieders zijn niet nieuw en bij de ISD
valt de wachttijd ten opzichte van landelijke signalen nog mee. Vanaf 1 januari 2022 heeft de ISD
met 15 zorgaanbieders een contract voor de Hulp bij het huishouden en dat biedt meer
mogelijkheden om de noodzakelijke hulp snel te realiseren.
Er zijn stichtingen die budget beschikbaar stellen om mensen met een laag inkomen te voorzien
van gratis coronazelftesten. De ISD kijkt samen met gemeenten naar de opties en pakken dit
verder samen op.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 20 januari 2022
De voorzitter,
D.T.C. Salman

De secretaris,
R.J. ‘t Jong
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