Bijlage nr. 2

VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 1 september 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
_________________________________________________________________________________
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
Voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Het dagelijks bestuur heeft het persbericht over het inloopspreekuur voor zelfstandigen ontvangen.
Het inloopspreekuur is een samenwerking tussen de ISD en het Ondernemersklankbord en op
verzoek van het Ondernemersklankbord tot stand gekomen.
Aan de agenda is bij agendapunt 11 toegevoegd:
11.a: Voorstellen Hulp bij het huishouden
11.b: Uitvoeringsregels bijzondere bijstand
2. Verslag van de DB-vergadering van 7 juli 2016
Tekstueel:
Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Bladzijde 1 (agendapunt 2): Secretaris heeft met de zorgaanbieder over zijn zorgen over het tarief
gesproken. Omdat er circa 75 aanbieders zijn, gaat de ISD niet met één partij onderhandelen. De
signalen kunnen tijdens de fysieke overlegtafel besproken worden. Afspraak is dat de zorgaanbieder
met voorstellen komt. Afgesproken is om aan het begin van ieder jaar, voor de begroting, met de
zorgaanbieders een “benen op tafeloverleg’ te plannen om zaken te bespreken.
Bladzijde 2 (agendapunt 6): Beleidsmedewerkers gemeenten zijn bezig met de HHT.
Bladzijde 3 (agendapunt 7): Teylingen heeft bureau AEF de opdracht gegeven voor het onderzoek.
Het onderzoek is alleen op Teylingen gericht en input dagelijks bestuur is meegenomen. De
conclusies deelt Teylingen met het dagelijks bestuur. De fase van interviews speelt nu en daarna vindt
uitgebreide uitvraag plaats. Doel is zo breed mogelijk op de onderzoeksvraag inspelen. Ambitie is
rapport medio oktober 2016 klaar, zodat het voor 3 november 2016 naar de raad kan.
3. Lijst van toezeggingen
De lijst is besproken en geactualiseerd. Aantal toezeggingen staat op de agenda.
4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2015 en 2016
a. Ingekomen en uitgaande stukken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het overzicht. Teylingen heeft de code
‘Verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning’ ondertekend en Noordwijk doet dat binnenkort
ook.
b. Overzicht beleidsstukken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het overzicht.
5. Conceptverslag openbare vergadering algemeen bestuur 27 juni 2016
Tekstueel:
Het verslag kan zonder wijzigingen naar het algemeen bestuur toe.
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Naar aanleiding van:
Bladzijde 2 (agendapunt 4): In de media staan nog steeds signalen over fouten bij de SVB. Of de SVB
alles goed op orde heeft voor een goedkeurende accountantsverklaring 2016 blijft onzeker. Daarom is
het belangrijk dat de ISD zelf de geplande controles uitvoert in 2016.
Vanwege de halfjaarcijfers 2016 en de daaruit voortkomende begrotingswijziging 2016-II heeft het
dagelijks bestuur op advies van secretaris besloten het algemeen bestuur van oktober en december te
annuleren en een nieuwe datum in november 2016 te plannen. In de tussenliggende periode kunnen
de raden hun gevoelens uiten op de begrotingswijziging. (noot notulist: nieuwe datum is 21 november 16.30 uur).
6. Halfjaarcijfers 2016
Het dagelijks bestuur heeft de halfjaarcijfers besproken en secretaris heeft een aantal zaken
toegelicht. De informatie op bladzijde 8 (gevolgen gemeenten BUIG-budget) is nog niet verwerkt in
begrotingswijziging 2016-II. De bedragen in tabel 5 en 6 wijken af en dat komt omdat in tabel 5 de
BUIG-budgetten staan vermeld en in tabel 6 de bedragen die gebaseerd zijn op het
solidariteitsbeginsel/de GR ISD Bollenstreek. De gemeente Teylingen heeft een ander soort budget
dan de overige vier ISD gemeenten. Voor gemeenten is tabel 6 belangrijk.
In Hillegom is bij Jeugd sprake van een overschrijding. Hoe dat kan is een vraag die thuishoort bij het
JGT van Hillegom, omdat die de indicaties stellen. Secretaris gaat na of er financieel gezien een
verklaring te vinden is, omdat de ISD wel de financiële gegevens heeft.
Onderdeel ‘gevolgen gemeenten’ is belangrijk om voor de vangnetregeling in aanmerking te komen.
De raden moeten kennis nemen van deze informatie en er iets van vinden. Het dagelijks bestuur heeft
besloten om dit onderdeel uit de halfjaarcijfers te halen en ‘gevolgen gemeenten’ in een aparte notitie
te zetten. Het dagelijks bestuur is akkoord met de halfjaarcijfers 2016.
De halfjaarcijfers gaan als onderliggend document mee met de begrotingswijziging 2016-II. De raden
mogen hun gevoelens uiten op de begrotingswijziging en het algemeen bestuur stelt deze dan formeel
vast in november. Daarnaast gaat de aparte notitie ‘gevolgen gemeenten’ ook mee naar de raden. Het
besluit van het dagelijks bestuur moet nog in de begrotingswijziging verwerkt worden.
In het voorstel ‘gevolgen gemeenten’ staan twee opties, waarbij secretaris aangeeft dat sprake is van
een combi. Belangrijk is om de ‘knip’goed te benutten en na te denken hoe we het voorgestelde
bedrag van € 0,5 miljoen optimaal kunnen inzetten. De ISD kan nooit meer uitgeven dan gemeenten
krijgen voor het Participatiebudget, maar er is ruimte binnen de Wmo-gelden.
Het dagelijks bestuur kiest voor een pragmatische aanpak en dat eventuele gelden van de Wmo, via
de ISD door opdrachten naar het Servicepunt Werk gaan. Belangrijk is dat we doen wat nodig is.
Secretaris zorgt voor de aparte notitie met extra onderbouwing en kijkt of het bedrag voldoende is. Het
voorstel gaat per mail voor vaststelling naar het dagelijks bestuur toe en daarna naar de raden toe.
Vluchtelingenwerk regelt de maatschappelijke ondersteuning en secretaris maakt een afspraak met
Vluchtelingewerk om dubbelwerk te voorkomen. Bij die afspraak nodigt secretaris ook een
beleidsmedewerker van de gemeente uit. Stageplaatsen kunnen plaatsvinden bij de ISD, gemeente
Katwijk of het SPW. Dat is afhankelijk van hun arbeidspotentieel en de kans op uitstroom. Mensen
met een arbeidspotentieel van meer dan 30% gaan naar het SPW en onder de 30% blijven ze bij de
ISD. Daarnaast heeft de ISD een poortwachtersfunctie en als blijkt dat iemand wel boven de 30% zit,
maar kans heeft om snel uit te stromen zonder dat er een echt re-integratietraject nodig is, dan blijft
deze klant bij de ISD.
7. Begrotingswijziging 2016-II
Het besluit van agendapunt 6 wordt nog in de begrotingswijziging opgenomen.
Bij de Wmo is sprake van een forse onderschrijding. De begroting is begin 2015 opgesteld en toen
was een aantal zaken nog niet bekend. Voor de komende jaren kunnen we op basis van de
ervaringen bij gelijkblijvend beleid steeds beter begroten. Eind vorig jaar was een aantal zaken al
bekend. Maar toen is besloten om na de halfjaarcijfers 2016 pas de begrotingswijziging in te dienen.
Secretaris gaat na of begrotingwijziging 2017-I gelijktijdig met begrotingswijziging ingediend kan
worden. Onzekere factor is wel ontwikkeling van de hulp bij het huishouden. (noot notulist:
begrotingswijziging 2017-I is 13 september 2016 per mail verstuurd).

De onderschrijding van de Wmo bij de ISD betekent niet automatisch dat bij gemeenten ook sprake is
van een forse onderschrijding bij de Wmo.
In het voorstel is sprake van 2 fte voor uitvoering beleidsplan schulddienstverlening, maar de raad van
Teylingen heeft dit voorstel niet besproken/vastgesteld. Het bestaande beleidsplan is nog voor
Teylingen van toepassing.
De heer Van Kempen vindt het geen probleem om met de uitbreiding akkoord te gaan, als Teylingen
dan voor de extra fte iets anders terugkrijgt. Secretaris zoekt hiervoor naar een oplossing.
Bij Jeugd en Wmo ontbreekt een toelichting, maar voor de Wmo volgt deze nog in verband met de
plannen voor de statushouders.
Het dagelijks bestuur heeft verder geen opmerkingen op de begrotingswijziging. De aangepaste
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versie gaat per mail voor akkoord naar het dagelijks bestuur toe.
8. Voorstel harmonisatie jobcoaching
Het dagelijks bestuur heef het voorstel besproken en kan achter harmonisatie staan, maar vindt het
wel jammer dat niet gekozen is voor een zakelijke insteek. Het wordt voor de ISD gemeenten duurder.
Inhoudelijk gaat het dagelijks bestuur akkoord, maar niet met de voorgestelde (hogere) tarieven. ISD
gemeenten krijgen daardoor minder voor meer geld. Secretaris zorgt dat dit signaal via het MT
Werkgeversdienstverlening afgegeven wordt.
9. Managementinformatie
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de informatie.
10. Ziekteverzuim juli 2016
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het verzuimpercentage.
11. Wat verder ter tafel komt
11.a Voorstellen hulp bij het huishouden
Het dagelijks bestuur is akkoord met het voorstel voor het tarief categorie 1 voor Hillegom. Dit voorstel
ligt in de lijn van de tarieven voor een schoon en leefbaar huis. Op het aanvullend tarief van € 19,95 is
vanuit de zorgaanbieders veel commentaar gekomen, maar besloten is dit tarief voorlopig vast te
houden, omdat nog onbekend is hoe vaak dit daadwerkelijk voorkomt in de praktijk. Mevrouw Fles
heeft wel een andere mening over de tarieven. Zij vindt, zeker voor het behoud van lokale
zorgaanbieders, dat de tarieven gebaseerd moeten zijn op de feitelijke kosten en als zorgaanbieders
dat kunnen aangeven, het tarief omhoog moet.
Het dagelijks bestuur is akkoord met het voorstel voor het tarief categorie 2 en 3. Ook bij dit voorstel
geldt de afwijkende mening van mevrouw Fles.
Het dagelijks bestuur is akkoord met de verlenging van de hulp bij het huishouden voor 2017. Langer
kan niet, omdat de maximale termijn dan verstreken is. Volgend jaar moet een nieuwe aanbesteding
plaatsvinden.
b. Uitvoeringsregels bijzondere bijstand
Secretaris heeft een korte toelichting gegeven. Het voorstel is vrij laat aangeboden, omdat het voorstel
voor advies bij de cliëntenraad lag. De cliëntenraad heeft recent een positief advies afgegeven en
omdat het voorstel in het belang van de klanten is, is besloten dit voor besluitvorming nu aan te
bieden. De aanpassingen zijn in het voordeel van de klanten. Voor sommige medische kosten mag de
ISD geen bijzondere bijstand geven, omdat sprake is van Rijksbeleid. Gemeenten mogen niet in het
gat van het eigen risico springen. Bijzondere bijstand is en blijft maatwerk.
Het dagelijks bestuur is akkoord met het voorstel. De titel moet nog gewijzigd worden in
uitvoeringsregels in plaats van beleidsregels. Het is geen makkelijke materie. Het is belangrijk dat de
wijzigingen goed en duidelijk gecommuniceerd worden. Mevrouw Fles meldt dat Noordwijk moeite
heeft met de draagkrachtbedragen bij punt f en vraagt of deze nog lager kunnen. De bedragen zijn nu
al lager en daarbij geeft de overheid via de zorgtoeslag al een een compensatie. Gelet op het huidige
bedrag is het voorgestelde bedrag acceptabel. Mevrouw Fles komt voor Noordwijk hierop nog terug.
Het dagelijks heeft besloten om de voorgestelde uitvoeringsregels per 1 oktober 2016 formeel vast te
stellen en in de tussentijd de aanvragen op basis van de nieuwe uitvoeringsregels te beoordelen.
Relatie gemeenteraden
In relatie met de discussie over de menselijke maat en de beeldvorming over de ISD is het goed om
na te denken hoe de relatie met de raden goed kan blijven/verbeterd kan worden. Secretaris heeft,
mede voor de beeldvorming, de onschotter van de gemeenten een paar casussen van de ISD
gegeven.
Sessie dagelijks bestuur voorjaar 2017
Met aanloop naar de verkiezingen 2018 vindt het dagelijks bestuur het goed om ‘een testament’
achter te laten voor het ‘nieuwe bestuur’. In het voorjaar van 2017 wordt hiervoor een sessie
ingepland.
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12. Rondvraag
De raad van Noordwijk heeft de complimenten uitgesproken op de resultaten van het
klanttevredenheidsonderzoek, maar wil wel concreet zien wat de ISD met de aanbeveling doet. (noot
notulist: 14 september 2016 is hierover een mail naar de beleidsambtenaar van Noordwijk gestuurd)

Mevrouw Fles heeft het dagelijks bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen van “De Branding’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 29 september 2016

De voorzitter,
A.D. de Roon

De secretaris,
R.J. ‘t Jong
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