Bijlage nr. 2

VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 11 januari 2018.

AANWEZIG

de heer A.D. (Adri) de Roon, voorzitter
mevrouw M.J.C. (Marie José) Fles, lid
mevrouw A.E. (Annechien) Snuif, lid
De heer A.L. (Arno) van Kempen, lid
de heer R.J. (Robert) ‘t Jong, secretaris
mevrouw C.A.M. (Elian) Cozijn, notulist

AFWEZIG

de heer A. (Bert) Gotink, lid en plv. voorzitter
de heer D.T.C. (Dennis) Salman, portefeuillehouder Participatie Noordwijk

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder Nadja Jungmann De vergadering
begint met agendapunt 5 met Nadja Jungmann.
De heer Gotink is met kennisgeving afwezig.
Secretaris meldt dat de ISD binnenkort met een aangepaste verordening Cliëntenparticipatie komt,
waarin ook een Verklaring omtrent Gedrag en de Integriteitsregels zijn opgenomen.
De ISD zit als enige Gemeenschappelijke regeling/gemeente met het CBS aan tafel over de registratie
van Re-integratie en dat is positief.
Het dagelijks bestuur heeft de agenda zonder wijzigingen vastgesteld.
2. Verslag van de DB-vergadering van 21 december 2017
Tekstueel:
Bladzijde 2 (agendapunt 5): toegevoegd ‘Noordwijk heeft eerder al besloten om de eigen
bijdragesystematiek iets aan te passen.’
Het dagelijks bestuur heeft met deze toevoeging en de correctie van twee typefouten het verslag
vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Bladzijde 2 (agendapunt 5): Het is mogelijk dat het CAK de eigen bijdrage niet int bij mensen met
problematische schulden. De ISD komt binnenkort met een notitie hierover.
Bladzijde 3 (agendapunt 11): Het is bij secretaris nog niet bekend wie de ambtenaar is.
3. Lijst van toezeggingen
De lijst is besproken. De evaluatie hulp bij het huishouden/schoon en leefbaar huis staat niet op de
agenda, omdat de evaluatie nog niet volledig is. Met één grote aanbieder moet nog een gesprek
plaatsvinden en secretaris vindt het belangrijk om ook de evaluatie van het aanvullend maatwerk mee
te nemen. De definitieve evaluatie volgt voor het dagelijks bestuur van 8 februari 2018.
De evaluatie Vroegtijdig Schoolverlaters volgt later, omdat afstemming met het SPW en Holland
Rijnland nodig is.
4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2017 en 2018
a. Ingekomen en uitgaande stukken
Niet van toepassing.
b. Overzicht beleidsstukken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het overzicht. Inmiddels heeft de ISD een aantal
besluiten al ontvangen.
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5. Mobility Mentoring en Vroegsignalering (met Nadja Jungmann)
In aansluiting op het praatstuk van het dagelijks bestuur van 21 december 2017 heeft het dagelijks
bestuur met Nadja Jungmann een interessant en interactief gesprek gehad over de ontwikkelingen,
mogelijkheden en ervaringen. De infomatie neemt het dagelijks bestuur mee met de verdere
uitwerking.
6. Conceptverslag openbare vergadering algemeen bestuur 18 december 2017
Het dagelijks bestuur heeft het conceptverslag zonder wijzigingen voorlopig vastgesteld.
7. Evaluatie hulp bij het huishouden/schoon en leefbaar
Volgt voor het dagelijks bestuur van 8 februari 2018.
8. Wens kadernota en dialoogsessies over de kaders
Bij de vaststelling van de begroting 2018 heeft een aantal raden de wens geuit om in een vroeg
stadium, via een kadernota, betrokken te worden bij de kaders en die te bespreken tijdens een
dialoogsessie. Het dagelijks bestuur heeft hierover van gedachten gewisseld. Bij gemeenten is de
kadernota de basis voor de begroting. De GR RDOG en Holland Rijnland maken ook een kadernota.
Door een kadernota op te stellen en met de raad in gesprek te gaan, kan de raad meer sturen op een
gemeenschappelijke regeling. Conform de GR ISD Bollenstreek moet de begroting 2019 voor
15 mei 2018 al naar de raden. Voor een kadernota is dat te kort dag. Het dagelijks bestuur heeft
besloten om voor de begroting 2020 voor het eerst een kadernota op te stellen en deze eind
2018/begin 2019 aan te bieden aan de raden, zodat het algemeen bestuur de kadernota in maart
2019 formeel kan vaststellen. Ter voorbereiding op de begroting 2019 nodigt de ISD voor de
raadsverkiezingen van maart 2018 de raden uit voor een gezamenlijke dialoogsessie bij de ISD
Bollenstreek.
Het dagelijks bestuur bespreekt in het dagelijks bestuur van 8 februari 2018 de hoofdlijnen voor de
dialoogsessie. Op basis van de input bij de dialoogsessie bepaalt het dagelijks bestuur de
vervolgcyclus. In het algemeen bestuur is afgesproken dat de heer Bilars een overleg plant met de
portefeuillehouders Financiën en de secretaris van de ISD. Secretaris neemt hierover contact op met
de heer Bilars. Het dagelijks bestuur stelt het op prijs als dat overleg plaatsvindt voor de dialoogsessie
bij de ISD.
9. Managementrapportage 28 december 2017
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de managementrapportage en constateert dat de
Wmo voorzieningen begeleiding en wonen toenemen.
10. Ziekteverzuim december 2017
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de verzuimcijfers en constateert dat het
verzuimpercentage afneemt. De ISD heeft intensief contact met medewerkers die ziek zijn en dat
werkt positief.
11. Wat verder ter tafel komt
Verordening Tegenprestatie naar vermogen
Bij de behandeling van de verordening Tegenprestatie naar vermogen heeft een raadslid van Lisse
om een uitwerking gevraagd van de genoemde kanbepaling in artikel 7. Dit artikel gaat over het
‘Verbod van verdringing reguliere banen’. Het dagelijks bestuur heeft besloten om de kanbepaling
verder uit te werken. De ISD komt met een voorstel.
Voorstel handhaven
In Hillegom heeft een discussie plaatsgevonden over de bevoegdheid van het college en de raad met
betrekking tot dit voorstel. Mevrouw Snuif heeft daarover een verhelderend gesprek gehad met
secretaris en een beleidsmedewerker van de ISD. De ISD stuurt het dagelijks bestuur per e-mail een
notitie met uitleg. (noot notulist: per e-mail op 11 januari 2018 verstuurd) Op basis van de besluitvorming in de
raden volgt een aangepaste verordening met uitvoeringsregels. De verordening is een bevoegdheid
van de raden en de uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur.
12. Rondvraag en sluiting
Voorzitter stelt het op prijs als de stuurgroep 3D deze raadsperiode het besluit neemt over het
toezichthouderschap Wmo.
Aansluitend aan de vergadering vindt het persmoment plaats van het ‘Fonds ter voorkomen van
huisuitzetting’. Formeel is de regeling ingegaan en kan aanspraak gemaakt worden op het fonds. De
colleges moeten nog wel de uitvoeringsregels vaststellen en de ISD mandateren voor de uitvoering.
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De volgende vergadering staat gepland op 8 februari 2018 inclusief ‘het testament’ van het dagelijks
bestuur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 8 februari 2018
De voorzitter,
A.D. de Roon

De secretaris,
R.J. ’t Jong
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