Bijlage nr. 2

VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 14 juni 2018.

AANWEZIG

mevrouw M.J.C. (Marie José) Fles, lid (vanaf 10.00 uur)
de heer A. (Bert) Gotink, lid en plv. voorzitter
de heer A.L. (Arno) van Kempen, lid
de heer R.J. (Robert) ‘t Jong, secretaris
mevrouw C.A.M. (Elian) Cozijn, notulist
de heer F.Q.A.(Fred) van Trigt, beoogd lid
mevrouw J.A.C. (Jolanda) Langeveld, beoogd lid
de heer (Jan) van Rijn, portefeuillehouder Participatie Hillegom

AFWEZIG

de heer D.T.C. (Dennis) Salman, portefeuillehouder Participatie Noordwijk

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. De heer Salman is afwezig en mevrouw Fles komt rond
10.00 uur.
Secretaris heeft de besluitvorming toegelicht. Het algemeen bestuur benoemt 28 juni 2018 de leden
van het dagelijks bestuur. Dat betekent dat drie bestuurders formeel nog geen lid zijn van het dagelijks
bestuur. Voorstel is dat het dagelijks bestuur nu een voorlopig besluit neemt en dat het dagelijks
bestuur aansluitend aan de vergadering van het algemeen bestuur bijeenkomt om de genomen
besluiten in deze vergadering te bekrachtigen. Deze werkwijze is eerder toegepast bij
bestuurswijzigingen. Het algemeen bestuur benoemt ook de voorziter en plv. voorzitter en als er meer
kandidaten zijn dan vindt een schriftelijke stemming plaats.
Het klanttevredenheidsonderzoek van de ISD is binnen en naar het dagelijks bestuur gestuurd.
De heer Van Kempen meldt dat de advocaat die het loonkostensubsidiebeleid onderzoekt rond
10.30 uur belt om het dagelijks bestuur van haar bevindingen op de hoogte te stellen.
Op 7 juni 2018 heeft bij de ISD een informatiebijeenkomst voor de raadsleden van Lisse
plaatsgevonden. Zowel de raadsleden als de ISD hebben de avond als leuk en waardevol ervaren.
Mevrouw Langeveld heeft van raadsleden ook positieve reacties over deze avond ontvangen. Voor de
raadsleden van Teylingen staat deze avond op 14 juni 2018 gepland en voor Hillegom op
18 juni 2018, maar die wordt naar verwachting verplaatst.
Vanwege het telefonisch gesprek met de advocaat en de afwezigheid van mevrouw Fles tot 10.00 uur
is besloten het voorstel voor de loonkostensubsidie (agendapunt 6) en het voorstel voor de lopers
Vroegsignalering (agendapunt 7) later te behandelen. Verder is de agenda zonder wijzigingen
vastgesteld.
2. a. Verslag dagelijks bestuur van 16 mei 2018
Tekstueel:
Het verslag is met twee tekstuele correcties vastgesteld.
Bladzijde 1 (agendapunt 1): ‘aanbiederes’ gewijzigd in ‘aanbieders’.
Bladzijde 2 (agendapunt 6): ‘van Teylingen’ gewijzigd ín ‘in Teylingen’.
Naar aanleiding van:
Geen opmerkingen.
2. b. Veslag extra dagelijks bestuur van 28 mei 2018
Tekstueel:
Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Geen opmerkingen.
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3. Lijst van toezeggingen
De lijst is besproken en geactualiseerd.
Toezegging 2017-25 (evaluatie vroegtijdig schoolverlaters): de ISD heeft nog geen reactie van
Holland Rijnland gehad en stuurt een reminder. Maandag 18 juni 2018 is er stuurgroep Holland
Rijnland en dan vraagt de voorzitter hier aandacht voor.
Toezegging 2017-38 (onderzoek arbeidsontheffing): de analyse met een advies volgt voor het
dagelijks bestuur van 12 juli 2018. Uit de benchmark van Divosa blijkt dat dit percentage bij de ISD
25% is en landelijk 10%. Mogelijk heeft dit te maken met het laag bijstandspercentage. Uit de
benchmark blijkt dat bij de ISD meer klanten parttime werken en een aanvullende uitkering hebben
dan landelijk. De uitgaven voor de bijstandsuitkering zeggen eigenlijk meer dan het aantal
bijstandsklanten.
Toezegging 2018-07 (beïnvloeden uitgaven Wmo); Is in het beleidsoverleg van de ISD en gemeenten
besproken. Vervolgoverleg vindt plaats op 3 juli 2018 en dan sluit ook de MareGroep aan.
4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2017 en 2018
a. Ingekomen en uitgaande stukken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het overzicht en heeft geen opmerkingen.
b. Overzicht beleidsstukken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het overzicht.
5. Agenda openbare vergadering algemeen bestuur 28 juni 2018
Het dagelijks bestuur heeft de agenda zonder wijzigingen vastgesteld.
6. Loonkostensubsidie
Het dagelijks bestuur is tussentijds akkoord gegaan met het voorstel van de heer Van Kempen om bij
een gerenommeerd advocatenkantoor een advies in te winnen over het huidige beleid. Tijdens het
overleg heeft de advocaat gebeld en haar bevindingen/conclusies gedeeld. Het dagelijks bestuur heeft
een aantal aanvullende vragen gesteld en krijgt het advies met een samenvatting nog toegestuurd.
Naar aanleiding van dit advies heeft het dagelijks bestuur unaniem besloten om niet door te gaan met
het huidige beleid, omdat het beleid juridisch op belangrijke onderdelen niet haalbaar lijkt. Dat
betekent dat het dagelijks bestuur terug wil naar het beleid van voor 1 januari 2018. Het dagelijks
bestuur blijft duurzame uitstroom en ontwikkeling wel belangrijk vinden en in het beleid van voor
1 januari 2018 was dat onvoldoende helder verwoord.
Het dagelijks bestuur vindt het belangrijk om de raden in de laatste raadsvergadering voor het
zomerreces goed te informeren en een uitleg te geven over de aanleiding, het proces en de
besluitvorming. Het dagelijks bestuur gaat om inhoudelijke redenen terug naar het oude beleid en niet
omdat incidentele raadsleden dat wensen en ook niet op basis van de reactie van de staatssecretaris.
Voor het dagelijks bestuur is dit besluit nog niet het eind van de discussie over duurzame uitstroom
van mensen met een beperking. Dat blijft een harde doelstelling, Er zijn wel mogelijkheden om het
beleid voor jobcoaching aan te passen. De geplande loondispensatie van het Rijk is voor de
doelgroep een verslechtering ten opzichte van de loonkostensubsidie.
Het dagelijks bestuur onderzoekt de komende tijd de mogelijkheden om duurzame uitstroom te
realiseren.
Op basis van het besluit komt de ISD met een voorstel om de verordening aan te passen inclusief
beleidsmatige doelstellingen/voorstellen en de mogelijke financiële consequenties. Het raadsvoorstel
kan dan na het zomerreces in de raden vastgesteld worden. Het is aan gemeenten hoe ze omgaan
met de eventuele financiële tekorten.
Het dagelijks bestuur heeft besloten dat de ISD bij zowel de bestaande als de nieuwe aanvragen
handelt op basis van het beleid van voor 1 januari 2018. De ISD zorgt voor een persbericht en stuuurt
dat voor akkoord naar het dagelijks bestuur toe. Vervolgens stuurt het dagelijks bestuur het
persbericht naar de griffie toe. Secretaris informeert het ministerie over dit besluit.
Uit de benchmark van Divosa blijkt dat bij de ISD het percentage mensen met loonkostensubsidie
afgezet tegen het bijstandsbestand (3,1%) hoger is dan het landelijk percentage (2,1%). De
benchmark is gericht op de belangrijke bijstandscijfers.
7. Vroegsignalering en lopers
Op verzoek van Noordwijk/Noordwijkerhout is het voorstel aangehouden tot dit overleg. De leden van
het dagelijks bestuur hebben ieder hun mening over het voorstel gegeven. De meningen over het
2

voorstel en het moment van invoeren zijn verdeeld, maar iedereen is wel van mening dat het een
goed instrument is. De gemeente Noordwijk heeft lokaal al diverse acties uitgezet (bijvoorbeeld
Schuldmaatje en Humanitas, sociale wijkteams) en daar is behoefte aan verbinding. Ook in andere
gemeenten zijn instrumenten aanwezig. Voorkomen moet worden dat we zaken dubbel doen en
daarbij is het goed om breder naar schulden te kijken en hoe we dat kunnen aanpakken. Daarnaast is
het ook goed om zaken te evalueren en aan elkaar te koppelen.
Teylingen heeft naast het eigen schuldhulpverleningbeleidsplan ook een integraal armoedebeleid en
samen vormt dat het complete beleidsplan om schulden aan te pakken.
Vroeg Eropaf gaat op basis van signalen op huisbezoek. Het betreft de doelgroep die zelf niet naar de
integrale toegang komt. De ISD krijgt via de woonstichtingen, het CAK en de nutsbedrijven informatie
over betalingsachterstanden. Mevrouw Langeveld heeft vanuit haar vorige baan positieve ervaringen
met Vroeg EropAf.
Het dagelijks bestuur vindt gezamenlijk optrekken belangrijk en heeft op basis van de meningen een
besluit genomen. Het dagelijks bestuur is op basis van een aantal afspraken akkoord met het voorstel.
Vroegsignalering is in de toekomst onderdeel van de integrale toegang, maar dat hoeft nu de start niet
te belemmeren. Er komen twee startbijeenkomsten (een voor Noordwijk/Noordwijkerhout en een voor
de HLT-gemeenten) met alle partijen/ketenpartners en daarna kan gestart worden. Dan moet de keten
duidelijk zijn; welke rol heeft iedere partij en bij welk instrument. Daardoor ontstaat er meer verbinding
en wordt ook zichtbaar of de budgetten efficiënt ingezet worden. Het is belangrijk dat de ISD en
gemeenten elkaar vroegtijdig informeren over initiatieven.
De vraag is gesteld hoe het Fonds en het convenant ter voorkomen van huisuitzetting zich verhoudt
tot Vroeg Eropaf. Vroeg Eropaf gaat verder dan het convenant en speelt al in een vroeg stadium.
De suggestie van het koppelen van de lopers aan Noordwijk/Noordwijkerhout en aan Hillegom, Lisse
en Teylingen is door de beperkte beschikbare fte geen optie. Het dagelijks bestuur vindt het wel
belangrijk dat na een jaar een evaluatie plaatsvindt en de rollen van een ieder goed in beeld zijn.
8. Bestuurlijk aanbesteden Wmo 2018/2019
Secretaris heeft een korte toelichting gegeven en het dagelijks bestuur heeft een aantal vragen
gesteld. Gelet op de discussie rondom de uitgaven Wmo en meer algemene voorzieningen aanbieden
is het onverstandig om de hulpmiddelen en woonvoorzieningen nu aan te besteden. Een nieuwe
aanbesteding levert naar verwachting ook geen financieel voordeel op. De aanbesteding bij
hulpmiddelen is een andere aanbesteding dan bij de hulp bij het huishouden. De bestuurlijke
aanbesteding doet de ISD zelf en de ervaringen met bestuurlijk aanbesteden zijn positief. De ISD laat
het Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur (COB) document wel toetsen bij Stichting
Rijk. Insteek ISD is inzetten op huidig prijspijl, omdat uit een landelijk onderzoek blijkt dat de tarieven
binnen deze regio goed zijn en de ISD heeft ook de CAO al toegepast. Secretaris stuurt het dagelijks
bestuur informatie over dit onderzoek. Voor de bestuurlijke aanbesteding is het belangrijk dat de
komende maanden duidelijk wordt of de vier gemeenten schoon en leefbaar willen houden en of
Hillegom daarbij wel/niet aansluit. Het voordeel van bestuurlijk aanbesteden is dat de ISD met partijen
in gesprek gaat om afspraken te maken. De prijs staat daarbij vast. De kwaliteit is beter gegarandeerd
dan bij Europees aanbesteden en voor hulp bij het huishouden is dat niet verplicht.
De ISD start nu met het proces en daarbij komen ook de Wmo adviesraden aan bod. Hoe eerder
gemeenten weten of ze doorgaan met schoon en leefbaar huis/of aansluiten hoe beter het is. De
zorgaanbieders willen graag weten hoe groot de doelgroep is.
Gelet op de ervaring met het leerlingenvervoer bij gemeenten vraagt het dagelijks bestuur aandacht
voor de publicatie op Tenderned. Er mogen geen persoonlijke gegevens gepubliceerd worden.
Het dagelijks bestuur is akkoord met het voorstel.
9. Eigen bijdrage Wmo accessoire rolstoel
Secretaris heeft op het voorstel een aanvullende opmerking gemaakt. Als het dagelijks bestuur
instemt dan is de ingangsdatum voor nieuwe klanten 1 juli 2018 en voor bestaande klanten
1 januari 2018. Voor een rolstoel geldt geen eigen bijdrage en voor een vervoersvoorziening wel. Als
iemand een rolstoel heeft met bepaalde accessoires dan is het een vervoersvoorziening geworden en
is het voorstel dat voor de accessoires wel een eigen bijdrage geldt en voor de rolstoel niet. Het
dagelijks bestuur is akkoord met het voorstel.
10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2018
Secretaris geeft aan tevreden te zijn met de resultaten, die beter zijn dan vorig jaar. De ISD zorgt dat
de resulaten van het verplicht cliëntervaringsonderzoek Wmo voor 1 juli 2018 bij het ministerie bekend
zijn. Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de resultaten, maar heeft nog geen tijd gehad
om de resultaten goed te bestuderen en heeft ook een aantal vragen gesteld. Besloten is het rapport,
inclusief een advies van de ISD, te agenderen voor het dagelijks bestuur van 12 juli 2018.
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11. Gemeentenieuws SZW 2018-I met commentaar ISD
De nieuwsbrief verschijnt 2-3 per jaar en het voorgaande dagelijks bestuur heeft aan de ISD gevraagd
hierop commentaar te geven. Aantal zaken is wel van toepassing op de ISD en anderen weer van
toepassing op gemeenten/het SPW. De vraag is ook of het commentaar leveren op deze nieuwsbrief
wel een taak is van de ISD.
Wat punt 4 (Nieuw instrument om oudere bijstandsgerechtigden 56+ aan het werk te helpen) betreft:
de ISD zorgt voor de doelgroepverklaring, maar verder hoort de actie thuis bij de beleidsambtenaren
van de gemeenten/het SPW.
De kosten voor punt 6 (Oproep tot compensatie vanwege onjuiste formule voor de aanspraak op
vakantietoeslag) vallen mee. De ISD heeft het uitgevoerd en het gaat totaal om circa € 50,-.
Het dagelijks bestuur stelt voor om over punt 9 (Samenwerkingsverband brede schuldenaanpak) in de
stuurgroep van gedachten te wisselen.
12. Managementrapportage
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de managementrapportage. Voor het eerst dit jaar
was afgelopen week het aantal mensen met een bijstandsuitkering lager dan
1 januari 2018.
13. Ziekteverzuim mei 2018
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de verzuimcijfers en constateert dat het
verzuimpercentage weer is gedaald.
14. Wat verder ter tafel komt
Geen onderwerpen.
15. Rondvraag en sluiting
Van ouderenadviseurs uit Noordwijk komt het signaal dat zorgaanbieders in de zomerperiode de
afgesproken hulp bij het huishouden niet kunnen leveren. De ISD pakt deze signalen op en neemt ze
ook mee met de bestuurlijke aanbesteding voor hulp bij het huishouden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 28 juni 2018

De voorzitter,
mevrouw M.J.C. Fles

De secretaris,
R.J. ’t Jong
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