Bijlage nr. 2

VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 27 oktober 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 D.T.C. (Dennis) Salman, portefeuillehouder Participatie Noordwijk

_________________________________________________________________________________
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
Plv. voorzitter heet iedereen van harte welkom. De heer De Roon komt iets later en tot aan die tijd zit
de heer Gotink de vergadering voor. De heer Salman is tot 15.00 uur aanwezig en daarom is een
aantal onderwerpen naar voren gehaald.
De heer Van Kempen meldt dat het college het rapport van het onderzoek naar het overschot van het
Wmo budget heeft aangenomen en dat het rapport naar de raad gaat en dat perscontact plaatsvindt.
De raad neemt het rapport mee met de begrotingsraad. De heer Van Kempen stuurt het dagelijks
bestuur het rapport toe. Volgende week is er in Hillegom een CDA debat met Mona Keijzer en de heer
Van Kempen is gevraagd om daar iets over het onderzoek te vertellen. Dezelfde dag is er ook een
bijeenkomst met Jetta Kleinsma en daarvoor is mevrouw Snuif namens de wethouders sociaal domein
uit de Leidsche regio uitgenodigd.
De heer Gotink meldt dat met de commissie van Noordwijkerhout een aparte bijeenkomst is geweest
over de tegenprestatie naar vermogen. Een deel van de raad vindt dat bij niet willen sprake moet zijn
van het harder toepassen van sancties. Dat kan leiden tot meer bezwaarschriften en hogere
uitvoeringskosten. Bij de bijeenkomst was secretaris en een consulent van de ISD aanwezig.
Binnenkort neemt de raad een definitief besluit over het voorstel.
Naar aanleiding van het klanttevredenheidsonderzoek van de ISD en de opmerkingen over de privacy
bij het Wmo Adviescentrum, past Noordwijkerhout het loket aan.
Aan de agenda is een aantal onderwerpen toegevoegd:
4.c : Beschut werken
5.b : Vergaderrooster 2017
15.a: Startpunt Geldzaken
15.b: Pilot integrale indicatiestelling
2. Verslag van de DB-vergadering van 29 september 2016
Tekstueel:
Het verslag is met een wijziging vastgesteld.
Bladzijde 1 (agendapunt 1): ‘Wilars’ wijzigen in ‘Bilars’.
Naar aanleiding van:
Bladzijde 2 (agendapunt 3): In het beleidsoverleg is over artikel 42 Handhaven gesproken. Voorstel is
om dit onderwerp met de raad tijdens een 3D tafel of tijdens een of meerdere raadsbijeenkomsten bij
de ISD te bespreken. Het dagelijks bestuur heeft besloten om de bijeenkomsten bij de ISD zelf te
organiseren. Secretaris pakt dit verder op.
Bladzijde 4 (agendapunt 4c): Conform de afspraak heeft mevrouw Snuif een mail gestuurd naar de
heer Mostert. De heer Van Kempen heeft van het overleg Holland Rijnland per mail nog een
tusentijdse terugkoppeling gegeven. Daarin staat dat bij een mogelijk hoger tarief ook de kwaliteit
moet toenemen. De vraag is gesteld of binnen de Duin en Bollenstreek het huidige tarief gehanteerd
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kan worden. Holland Rijnland heeft ook contact gehad met een beleidsmedewerker van de ISD. Maar
de definitieve besluitvorming is nog niet bekend.
3. Lijst van toezeggingen
De lijst is besproken en geactualiseerd. Aantal toezeggingen staat op de agenda.
Actie 2015-15 (harmonisatie noodfondsen): Betreft noodfondsen van de ISD en gemeenten.
Actie 2016-14 (eigen bijdrage): Notitie volgt voor het dagelijks bestuur van 24 november 2016. Over
de eigen bijdrage is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en dat betekent dat de bedragen
wijzigen. Secretaris stuurt op korte termijn alvast een korte memo over de AMvB. (noot notulist: per mail
verstuurd op 1 november 2016)

Actie 2016-16 (art.42 Handhaven): De ISD organiseert een aantal bijeenkomsten voor de raden.
4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2015 en 2016
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.
4c. Beschut werken
In de notitie staat een aantal aandachtspunten, een aantal beslispunten en beslispunten na een
mogelijke wetswijziging. De mogelijke wetswijziging kan consequenties hebben voor het eerder
genomen besluit voor de uitwerking van de scenario’s 2 en 3. Over de doelgroep SPW is gesproken,
maar duidelijk is dat het SPW bezig is met de doelgroep met een loonwaarde van boven de 30%. De
doelgroep onder de 30% valt onder de ISD. De ISD kan voor deze doelgroep en de inzet van beschut
werken de MareGroep een opdracht geven. Het SPW komt hierbij niet in beeld.
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de aandachtspunten en per beslispunt een besluit
genomen.
Het dagelijks bestuur vindt de kwaliteit van het contract voor beschut werken belangrijker dan de
snelheid en vindt het geen probleem als het contract één tot twee maanden later beschikbaar is.
Wat de doelgroep betreft vindt het dagelijks bestuur maatwerk belangrijk. Wat is reëel en welk
perspectief iemand heeft spelen daarbij een rol. Doelgroep die zo dicht mogelijk tegen de 30% aan zit
blijft bij de ISD en de ISD kan beschut werken bij de MareGroep inkopen. De colleges moeten, na
e
toestemming van de raad, nog een besluit nemen over de 3 module GR.
Beslispunt voor Noordwijk is niet van toepassing, omdat Noordwijk heeft gekozen voor scenario 3.
Het dagelijks bestuur vindt dat ruimte vrijgemaakt moet worden voor onderzoek. Dat kan verder in het
uit te werken projectplan opgenomen worden inclusief financiële consequenties.
Het dagelijks bestuur heeft besloten niet te wachten op een mogelijke wetswijziging, maar de
scenario’s verder uit te werken en te starten. Als de wetswijziging doorgaat volgt een voorstel met
conseqenties.
5. Agende openbare vergadering van het algemeen bestuur van 21 november 2016
Aan de agenda wordt het nagezonden vergaderrooster 2017 toegevoegd. Met deze toevoeging heeft
het dagelijks bestuur de agenda vastgesteld.
5b. Vergaderrooster algemeen- en dagelijks bestuur 2017
Bij het opstellen van het vergaderrooster waren nog niet alle andere vergaderingen (zoals stuurgroep
Holland Rijnland en dagelijks bestuur RDOG) bekend. Het vergaderrooster gaat voor controle naar de
secretariaten en komt volgend overleg opnieuw op de agenda.
10. Experiment Participatiewet
De raad van Noordwijk heeft de vraag gesteld of de ISD meedoet aan het experiment. Secretaris heeft
het advies gegeven hieraan nu niet mee te doen, maar eerst de resultaten af te wachten en leren van
de ervaringen. Insteek is geen trendsetter zijn bij dit experiment, maar trendvolger. Aan het
experiment neemt een aantal grote gemeenten mee. Het dagelijks bestuur is het eens met dit advies.
6. Collectieve aanvullende zorgverzekering
Secretaris meldt dat de cliëntenraad geen opmerkingen heeft over de notitie en dat zij verwacht dat bij
de komende verkiezingen er substantiële veranderingen komen op landelijk beleid met betrekking tot
de zorgverzekering.
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Het dagelijks bestuur heeft besloten om de collectieve aanvullende zorgverzekering voort te zetten in
2017 en de eigen bijdrage van € 5,- voor de AV-standaard te handhaven. De gemeente Teylingen
hanteert de inkomensgrens van 120% en de overige gemeenten de inkomensgrens van 110%. Het
dagelijks bestuur is formeel bevoegd om het percentage aan te passen. Het dagelijks bestuur voelt er
veel voor om de 120% voor alle gemeenten te hanteren. Het dagelijks bestuur heeft besloten om dit
voorstel in de colleges te bespreken en volgende week met een definitief besluit te komen. In Hillegom
is eerder een motie ingediend en daarom bespreekt mevouw Snuif dit voorstel ook met de raad. De
collectieve aanvullende zorgverzekering heeft een aantal voordelen, waaronder tegen een voordelig
tarief goed verzekerd zijn (inclusief mantelondersteuning) en lagere uitgaven bijzondere bijstand. (noot
notulist: Het dagelijks bestur heeft bsloten om voor alle ISD gemeenten de inkomensgrens van 120% toe te passen).

Het dagelijks bestuur heeft besloten om voor de zomer van 2017 een aantal zaken nader te
onderzoeken, zoals gewongen winkelnering bij Zorg en Zekerheid, zijn meerdere aanbieders mogelijk,
wat zijn de premies van de regionale zorgaanbieders en welke zorgaanbieders hebben het grootste
aandeel in de regio en moeten de eigen bedragen aangepast worden).
7. Afschaffing statusformulieren
Het dagelijks bestuur is akkoord met het voorstel om de statusformulieren vanaf 1 januari 2017 af te
schaffen.
8. Uitvoeringsregels BBZ 2004
Het dagelijks bestuur heeft het voorstel besproken en een aantal vragen gesteld. In het voorstel staat
dat een voorbereidingskrediet kwijtgescholden kan worden. Dit kan alleen als sprake is van een goede
verantwoording. De ISD voert jaarlijks heronderzoeken uit, waardoor controle plaatsvindt.
De uitvoeringsregels zijn niet nieuw. Het is de dagelijkse praktijk die nu goed op papier is gezet.
Voorstellen vanaf € 20.000 worden altijd in het managementteam besproken. Bij toekenningen kijkt de
ISD kritisch aan de voorkant. De ISD maakt sinds kort ook gebruik van adviezen van het
Ondernemersklankbord. Het Ondernemersklankbord bestaat uit ex-werkgevers met veel kennis en
ervaring. Daarnaast vraagt de ISD ook externe adviezen bij aanvragen BBZ.
In de tekst staat dat het bedrijfskrediet alleen bij bedrijfschulden ingezet kan worden, maar dat moet
zijn ondermeer bij bedrijfsschulden.
Secretaris zorgt dat de cliëntenraad nog een reactie krijgt op haar advies. In die reactie neemt de ISD
de rol van het Ondernemersklankbord mee en dat de uitvoeringsregels bestaand beleid is. Suggestie
is om bij toekomstige voorstellen vooraf ook het Ondernemersklankbord of een ex-BBZ-er mee te
laten lezen. De uitvoeringsregels gaan ter informatie ook naar het Ondernemersklankbord.
Het dagelijks bestuur heeft met een tekstuele opmerking de uitvoeringsregels vastgesteld.
9. Bijzondere bijstand budgetbeheer
Het dagelijks bestuur heeft het voorstel besproken. Bij het eerste besluit staat extern budgetbeheer in
plaats van intern budgetbeheer en is de vraag gesteld of het ook en/en kan zijn. Secretaris gaat na of
het ook en/en kan zijn. Eerder is besloten om te kiezen voor intern budgetbeheer en extra fte’s
beschikbaar te stellen voor de uitvoering. De kosten van die extra fte’s kan de ISD betalen doordat de
uitgaven bijzondere bijstand voor extern budgetbeheer afnemen. De insteek van intern budgetbeheer
is een betere kwaliteit. Voor niet willers is sprake van maatwerk.
Het dagelijks bestuur is met een tekstuele aanpassing akkoord met het voorstel.
11. Voorstel HR Gemeentelijk beleid 16-27 jarige en reactie ISD
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de notitie en de reactie van de ISD. Jeugd is destijds
overgegaan naar de gemeenten, maar er is nog steeds sprake van een lappendeken. Eén regisseur
voor alles is lastig. Het belangrijkste is dat partijen elkaar kennen en daarbij ook snel kunnen vinden
en dat snel gehandeld wordt. Daarnaast moeten betrokken partijen met elkaar de ervaringen en
oplossingen bespreken en delen. De toegangsmogelijkheden voor jongeren zijn divers.
Afstemming met het onderwijs en een platform, waarin diverse disciplines in vertegenwoordigd zijn,
kunnen een belangrijke bijdrage leveren.
Belangrijk is dat de beleidsmedewerkers van de gemeenten en de ISD samen het beleid verder
uitwerken en vorm geven.
12. Memo over brieven VNG
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de notitie. De doelgroep betreft voornamelijk de
doelgroep die onder categrorie 2 en 3 valt. De ISD heeft een aantal acties al geregeld en zorgt dat de
overige acties ook op tijd geregeld zijn.
Uit een landelijk rapport over indicaties Wmo/Wlz blijkt dat de regie, waaronder ook de ISD
gemeenten vallen, het beste scoren. De kwaliteit van de indicaties is goed en niemand is ten onrechte
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naar de Wlz verwezen.
13. Managementinformatie
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de informatie. Ondanks de betere economie is het
aantal uitkeringsgerechtigden nog niet gedaald. Bij de bijstand is altijd sprake van een na-ijleffect en
daarnaast is de instroom van statushouders hoog. Mevrouw Fles heeft van een Syriër een positieve
reactie gehad over het VIP project en mevrouw Snuif geeft aan dat een aantal grote bedrijven
behoefte hebben aan chauffeurs, productiemedewerkers en zorgmedewerkers op MBO-niveau 2. Het
SPW kan met de vacatures aan de slag.
14. Ziekteverzuim september 2016
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het verzuimpercentage.
15. Wat verder ter tafel komt
15.a
Startpunt geldzaken
Secretaris heeft kort toegelicht wat het Startpunt geldzaken inhoudt. Het Startpunt geldzaken is
bedoeld voor drie doelgroepen (doelgroep met financiële zorgen, doelgroep met regelmatig geld te
kort en doelgroep met geld over) en de kosten zijn beperkt. Het dagelijks bestuur vindt het een goed
voorstel om Startpunt geldzaken verder uit te werken en de implementatie mee te nemen met de
voorgenomen conferentie in het voorjaar van 2017.
15.b
Pilot integrale indicatiestelling
Secretaris is naar een bestuurlijk overleg geweest bij Zorg en Zekerheid, waarbij ook het CIZ en
Marente aanwezig waren en van dit overleg een korte terugkoppeling gegeven. Het plan is een pilot te
starten voor een integrale indicatiestelling voor de Wmo/Wlz en ZVW. Insteek is dat mensen snel de
noodzakelijke indicatie krijgen en niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. Het idee is low
profile een projectplan opstellen, waarbij ook het ministerie van SZW betrokken wordt. Op basis van
het projectplan kunnen partijen een ‘go of no go’ geven. Het voorstel past bij het ontschotten en
gekeken wordt hoe zorg beter en goedkoper kan en hoe mensen de juiste doorverwijzing krijgen. Het
dagelijks bestuur vindt de pilot interessant en wacht de presentatie af. Secretaris meldt dat de
uitvoering past binnen de huidige formatie.
Secretaris meldt dat de uitvoering van de herindicaties Wmo/HbH goed loopt. De gemeenten
Hillegom, Noordwijk en Warmond zijn klaar. De ISD doet op dit moment per week circa 100
huisbezoeken en verwacht begin 2017 met alles klaar te zijn.
16. Rondvraag en sluiting
 Stipter is afgeschaft en dat betekent niet dat de tarieven voor de hulp bij het huishouden kunnen
stijgen, omdat sprake is van een vast tarief. Secretaris geeft aan dat partijen, die moeite hebben
met het tarief, kunnen afhaken. Daarentegen sluiten mogelijk ook weer nieuwe partijen aan.
 De vermogensgrenzen van de Belastingwetgeving zijn anders dan bij de Participatiewet. Bij de
Belasting is de inkomensgrens 100% om voor kwijtschelding in aanmerking te komen en voor
bijzondere bijsatnd geldt de inkomensgrens van 110%.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 24 november 2016

De plv. voorzitter,
A.Gotink

De secretaris,
R.J. ‘t Jong
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