CONCEPT

Verslag van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Intergemeentelijke Sociale
Dienst Bollenstreek, gehouden op donderdag 28 juni 2018 om 16.30 uur bij de ISD Bollenstreek in
Lisse.
Aanwezig:

De heer F.Q.A. (Fred) van Trigt, gemeente Hillegom;
De heer J. (Jan) van Rijn, gemeente Hillegom;
Mevrouw J.A.C. (Jolanda) Langeveld, gemeente Lisse;
Mevrouw J.M.P. (Jeanet) van der Laan, gemeente Lisse;
Mevrouw M.J.C. (Marie José) Fles, gemeente Noordwijk, voorzitter;
De heer D.T.C. (Dennis) Salman, gemeente Noordwijk;
De heer A. (Bert) Gotink, gemeente Noordwijkerhout;
De heer M.G. (Martijn) Bilars, gemeente Noordwijkerhout;
De heer A.L. (Arno) van Kempen, gemeente Teylingen, plv. voorzitter;
De heer R.J. (Robert) ’t Jong, directeur ISD, secretaris;
Mevrouw C.A.M. (Elian) Cozijn, notulist.

Afwezig:
De heer B.H.C. (Bas) Brekelmans, gemeente Teylingen (met kennisgeving)
_______________________________________________________________________________
1. Opening
De plv. voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom en in het
bijzonder de aanwezigen op de publieke tribune.
2. Mededelingen en vaststelling van de agenda
De heer Brekelmans is met kennisgeving afwezig.
Voor agendapunt 7 sluit de accountant aan.
Maandag 2 juli 2018 komt Tweede Kamerlid Leendert de Lange voor een werkbezoek naar de ISD.
De samenvatting van de jaarekening 2017 is beschikbaar. Na vaststelling van de jaarrekening 2017
krijgen de leden van het algemeen bestuur alvast een exemplaar.
Het algemeen bestuur gaat akkoord met het voorstel om vanaf heden, net als bij het dagelijks bestuur,
van het overleg/de besluiten een samenvatting te maken. En niet meer op te nemen wat ieder lid
exact gezegd heeft, tenzij een lid aan afwijkend standpunt heeft en/of expliciet om een vermelding
vraagt.
De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Kennismaking leden algemeen bestuur
Op verzoek van de plv. voorzitter hebben alle leden zichzelf kort geïntroduceerd.
De heer Van Trigt: Sinds twee jaar namens het CDA wethouder van Hillegom en opnieuw benoemd
met in zijn portefeuille onder andere de Wmo, Jeugd, Gezondheid, Sport, Onderwijs en Welzijn.
De heer Van Rijn: Voor de eerste keer wethouder en namens BBH wethouder van Hillegom met in
zijn portefeuille onder andere de Participatiewet, Burger-/overheidsparticipatie, Verkeer en vervoer en
Economie.
Mevrouw Langeveld: Voor de eerste keer wethouder en namens Nieuw Lisse wethouder in Lisse met
in haar portefeuille onder andere de Transformatie 3D, Welzijn en Zorg, Participatiewet,
maatschappelijke opvang, Volksgezondheid en Wonen.
Mevrouw Van der Laan: Voor de eerste keer wethouder en namens D66 wethouder in Lisse met in
haar portefeuille onder andere Ruimtelijke ontwikkeling, Onderwijs, Jeugd, Sport en cultuur.
De heer Salman: Wethouder namens de lijst Salman in de gemeente Noordwijk met als portefeuille
onder andere Werkgelegenheid, Participatiewet, Integratie en Jongerenbeleid.
Mevrouw Fles: Wethouder namens PvdA/Groenlinks van Noordwijk met onder andere in haar
portefeuille Jeugdzorg, Wmo, Mantelzorg, Volksgezondheid en Cultuur. Bij de verkiezing voor de
nieuwe gemeente Noordwijk gaat Groenlinks alleen verder en niet meer in combinatie met de PvdA.
De heer Gotink: Wethouder namens D66 in de gemeente Noordwijkerhout met in zijn portefeuille het
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sociaal domein.
De heer Bilars: Namens de VVD wethouder Financiën van de gemeente Noordwijkerhout.
De heer Van Kempen: Voor de tweede keer namens D66 wethouder in de gemeente Teylingen met
in zijn portefeuille het volledig sociaal domein.
De heer ’t Jong: Sinds 1 januari 2009 directeur van de ISD Bollenstreek en vanaf 2002 bij de start
van de ISD betrokken. Daarnaast ook secretaris van het dagelijks- en algemeen bestuur van de ISD.
Mevrouw Cozijn: Managementassistente/communicatieadviseur ISD Bollenstreek. Zorgt voor de
secretariële ondersteuning van het dagelijks- en algemeen bestuur.
4. Benoeming leden, voorzitter en plv. voorzitter dagelijks bestuur
Als (nieuw) lid voor het dagelijks bestuur zijn voorgedragen de heer Van Trigt, mevrouw Langeveld en
de heer Van Kempen. Het algemeen bestuur gaat akkoord met deze benoeming. Mevrouw Fles en de
heer Gotink blijven in ieder geval tot 1 januari 2019 lid van het dagelijks bestuur.
Voor de functie van voorzitter is één kandidaat beschikbaar en dat geldt ook voor de functie van
plaatsvervangend voorzitter. Op basis van de GR ISD Bollenstreek moet hierover schriftelijke
stemming plaatsvinden. Uit de schriftelijke stemming blijkt dat de leden unaniem akkoord zijn met de
benoeming van mevrouw Fles als voorzitter en de heer Van Kempen als plv. voorzitter. De nieuwe
voorzitter bedankt iedereen hartelijk voor het vertrouwen en zit vanaf dat moment de vergadering
voor.
5. Korte uitleg Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek
Secretaris heeft een korte toelichting op de GR ISD Bollenstreek (GR ISD) gegeven. De GR ISD heeft
de één na zwaarste vorm die een GR kan hebben. Dat betekent dat alle taken aan de ISD zijn
overgedragen met uitzondering van de verordeningen. Het vaststellen van de verordeningen is een
bevoegdheid van de raden en de uitvoeringsregels vaststellen is een bevoegdheid van het dagelijks
bestuur.
Het vaststellen van de jaarrekening, de begroting en de begrotingswijzigingen is een bevoegdheid van
het algemeen bestuur. Op de begroting/begrotingswijziging mogen de raden wel vooraf hun gevoelens
uiten. De verordeningen kunnen per gemeente afwijken, omdat iedere raad een eigen besluit neemt.
Bij het algemeen bestuur geldt de meerderheid. Als één lid het niet eens is met een besluit, dan moet
hij zich wel conformeren aan het besluit.
Voorstellen voor de raden/het algemeen bestuur gaan altijd eerst via het dagelijks bestuur.
Het algemeen bestuur bestaat uit tien leden, waarvan vijf leden in het dagelijks bestuur. Bij
besluitvorming hebben de vijf leden van het dagelijks bestuur een stem en de overige leden van het
algemeen bestuur twee stemmen. Voor het quorom moeten minimaal zes leden aanwezig zijn.
Het algemeen bestuur moet minimaal twee keer per jaar bijeen komen voor de vaststelling van de
financiële stukken. Naast de jaarcijfers maakt de ISD ook een halfjaarrapportage. Op basis van die
cijfers adviseert de ISD of een begrotingswijziging noodzakelijk is.
De leden van het dagelijks bestuur hebben geen plaatsvervanger en de leden van het algemeen
bestuur wel. Iedere gemeente heeft twee leden en twee plaatsvervangende leden aangewezen.
De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de ISD. Bij de ISD werken 115
medewerkers (97 fte), waarvan grotendeels vrouwen.
Bij de ISD gaat veel geld om en de ISD heeft circa 10.000 unieke klanten. Geld is niet onbelangrijk,
maar hoort bij de uitvoering van de taken Wmo, Participatiewet, Schulddienstverlening en Jeugd. Wat
belangrijk is dat het geld rechtmatig uitgegeven wordt.
Het algemeen bestuur vindt het geen probleem dat, net als voorheen, de portefeuillehouders PW die
geen lid zijn van het dagelijks bestuur wel als toehoorder aanwezig kunnen zijn. Dat speelt voor
Hillegom en Noordwijk, omdat daar de portefeuilles Wmo/PW over twee wethouders verdeeld zijn.
6. Verslag van het algemeen bestuur van 18 december 2017
tekstueel:
Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.
naar aanleiding van:
Geen opmerkingen.
7. Jaarrekening 2017 en bevindingen accountant
Namens het accountantskantoor was de heer Chez Chedi aanwezig. De accountant heeft de ISD een
goedkeurende verklaring afgegeven en in tegenstelling tot voorgaande jaren zonder een beperking
voor de uitgaven SVB. Die beperking gold landelijk en was niet aan de ISD te verwijten. De ISD heeft
altijd de controle van de Pgb’s, mede door de vastlegging van de dossiers en belacties, goed op orde.

2

Het jaar 2017 was een redelijk stabiel jaar en de accountant heeft geen bijzonderheden
geconstateerd.
De accountant en het algemeen bestuur complimenteren de ISD met de goedkeurende
accountsverklaring en de jaarrekening 2017.
Het algemeen bestuur heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld.
8. Begrotingswijziging 2018-I
De aanleiding voor deze begrotingswijziging is de uitvoering van de Algemene maatregel van bestuur
‘reële kostprijs Wmo’ en de ontwikkelingen bij de Participatiewet. Bij het opstellen van de
begroting 2018 was deze informatie nog niet bekend.
De post ‘Inkomensondersteunende maatregelen’ staat niet meer onder de post Zorg, maar onder de
post Participatiewet. De raden hebben geen zienswijze ingediend.
Het algemeen bestuur heeft de begrotingswijziging 2018-I vastgesteld.
9. Begroting 2019
De begroting is gebaseerd op bestaand beleid en met toekomstig beleid is nog geen rekening
gehouden. Als de voorgenomen plannen van het Kabinet voor het vaste Wmo-tarief doorgaan, dan
komt de ISD met een begrotingswijziging. De ISD heeft geen reserves en daarom komt de ISD met
een begrotingswijziging als uitgaven stijgen/dalen. Als het vaste Wmo-tarief doorgaat, verwacht de
ISD dat de kosten toenemen, omdat de inkomsten voor de eigen bijdrage afnemen en het aantal
aanvragen toeneemt. De VNG heeft de discussie over dit voorgenomen beleid bij het ministerie
aangekaart. Het algemeen bestuur heeft de begroting 2019 ongewijzigd vastgesteld.
10. Lijst van toezeggingen
Op de lijst staan twee toezeggingen en die zijn afgedaan.
Het gesprek met de wethouders Financien en de directeur ISD heeft 28 februari 2018
plaatsgevonden. Het was een zinvol overleg. Het algemeen bestuur vindt het een goed voorstel om
dat overleg jaarlijks te doen. De ISD komt voor de begroting 2020 met een kadernota.
11. Wat verder ter tafel komt
Het vorige dagelijks bestuur heeft voor het nieuwe dagelijks bestuur een overdrachtsdocument
gemaakt. Het dagelijks bestuur bespreekt eerst in haar eigen overleg dit document en deelt de
informatie later met het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bespreekt na de vakantie de
procedure.
12. Rondvraag en sluiting
Geen gebruik van gemaakt. Voorzitter sluit om circa 17.30 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van
29 oktober 2018,
R.J. ‘t Jong
secretaris

Mevrouw M.J.C. Fles
voorzitter
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