VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 26 mei 2016.

AANWEZIG

de heer A.D. (Adri) de Roon, voorzitter
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

AFWEZIG

mevrouw M.J.C. (Marie José) Fles, lid

_________________________________________________________________________________
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
Voorzitter heet iedereen van harte welkom. Mevrouw Fles is met kennisgeving afwezig.
Aansluitend aan de vergadering hebben voorzitter en secretaris een afspraak met een journalist van
het programma Monitor.
Uit een onderzoek van het Sociaal Plan Bureau blijkt dat in de regio van de ISD Bollenstreek de
zorgvraag laag is.
2. Rapport Ape onderzoek niet-verzilverde zorg
Het dagelijks bestuur heeft het rapport besproken. Algemeen beeld is dat het rapport lastig leesbaar is
zonder kennis van de materie. Aantal zaken is nog niet te verklaren naar aanleiding van dit
onderzoek. Belangrijkste conclusie is dat verreweg de meeste klanten (circa 90%) de zorg hebben
ontvangen en dat de eigen bijdrage geen reden is om van zorg af te zien. Het onderzoek geeft geen
antwoord op de vraag ’waarom gemeenten zoveel geld over hebben’. Dat klopt, omdat daarvoor ook
niet de opdracht is gegeven en een dergelijk onderzoek meer op landelijk niveau uitgevoerd moet
worden. Uit de conclusies blijkt ook dat mogelijk sprake is van een administratief fenomeen. Mogelijk
hebben mensen wel zorg ontvangen, maar is de factuur via de Wlz betaald en niet via de Wmo.
Uitgangspunt van het onderzoek was ‘hebben de burgers de zorg ontvangen’ en gelukkig blijkt dat de
meeste burgers, die aan het onderzoek hebben meegedaan, de zorg hebben ontvangen. Slechts 2%
heeft afgezien van de zorg vanwege de eigen bijdrage, 1% vanwege zorgmijding en de overige omdat
ze de zorg niet meer nodig hebben of niet op de hoogte waren van hun indicatie.
Een aantal jaar terug is de hulp bij het huishouden ook naar de gemeenten/ISD overgegaan en ook
toen waren de uitgaven lager. Secretaris verwacht dat de verzilveringsgraad de komende jaren
toeneemt, de uitgaven niet evenredig mee zullen stijgen en de burgers toch de zorg krijgen die ze
nodig hebben.
Binnen het totale sociale domein is het bedrag dat overblijft aanzienlijk minder, omdat bij de Jeugd en
de Participatiewet de uitgaven hoger zijn.
De nieuwe indicaties vanaf 2015 sluiten beter aan bij de verzilveringsgraad. Ook de 100% controle
door de ISD levert geld op en dat blijkt ook bij de Pgb’s. Vanaf 2015 is voor Pgb’s sprake van het
trekkingsrecht. Ook hier blijkt dat controle geld oplevert.
Een deel van de verzilverde zorg voor zorg in natura,waarvoor de ISD geen factuur heeft ontvangen,
is financieel gezien een potentieel risico.
Het onderzoek is gelet op de aantallen representatief. Wens is wel om de aantallen beter in beeld te
brengen bij bijlage 2. (noot notulist: extra tabel is toegevoegd)
In het rapport zijn de cijfers van de Pgb’s niet meegenomen, omdat die controle bij de SVB ligt en de
cijfers van de SVB nog niet bekend waren.
Secretaris gaat na of de bevindingen over de overschotten van twee maanden terug aansluiten bij de
jaarcijfers (bladzijde 23) en de bevindingen van dit rapport. Uit die bevindingen bleek dat het
overschot meer speelt bij de Pgb’s dan bij zorg in natura. Uit de afrekening van de SVB blijkt dat er
ruim € 1 miljoen terugkomt. Dit bedrag is verwerkt in de jaarrekening 2015 en deze aangepaste
jaarrekening is ter informatie naar de raden gestuurd. De ISD bekijkt nog welke consequenties de
jaarcijfers 2015, inclusief het terug te ontvangen bedrag van de SVB over 2015, hebben voor de
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begroting 2016 en 2017. De ISD is volop bezig met de herindicaties van klanten Wmo/begeleiding.
Dus ook bij een klant met een verzilveringsgraad van 0% gaat de ISD op bezoek.
De ISD vraagt aan Ape om de tabellen 3, 4 en 5 zo te presenteren dat zichtbaar is op welke
percentages de percentages in de samenvatting gebaseerd zijn. En vraagt of het lage percentage van
Noordwijkerhout (tabel 7) te verklaren is en hoe de onderverdeling per gemeente is. (noot notulist: de
tabellen zij aangepast en de gevraagde informatie is voor kennisgeving per e-mail naar het dagelijks bestuur verstuurd).

Het dagelijks bestuur heeft op basis van het concept persbericht besproken wat er uiteindelijk in komt
te staan. Het persbericht is voornamelijk bestemd voor de vakpers en voor de burgers is de materie
lastig. Onderaan het persbericht wordt een aantal zaken toegelicht.
Het dagelijks bestuur heeft geen opmerkingen op de notitie van de ISD.
Besloten is deze notitie, samen met het persbericht en het rapport voor kennisgeving naar de colleges
te sturen. Het persbericht met rapport gaat naar de raden en het persbericht gaat naar de lokale en
landelijke pers toe.
3. Opties toekomst Hulp bij het Huishouden
Het dagelijks bestuur heeft de opties besproken. Voor het dagelijks bestuur van 9 juni 2016 volgt een
notitie. Gemeente Noordwijk heeft al een besluit genomen over de nieuwe maatwerkvoorziening.
Bestuursleden van Lisse en Noordwijkerhout gaan deze nieuwe maatwerkvoorziening ook voorstellen.
In Teylingen moet de raadsdiscussie over de hulp bij het huishouden nog plaatsvinden en voor
Hillegom is de verwachting algemene voorziening met aanvullende maatwerkvoorziening, passend
binnen de uitspraak van de CRvB.
4.

Wat verder ter tafel komt

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 9 juni 2016

De voorzitter,
A.D. de Roon

De secretaris,
R.J. ‘t Jong
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