Bijlage nr. 2

VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op dinsdag 25 november 2014, aanvang 17.30 uur.

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 F.J. (Frits) Roelfsema, portefeuillehouder Wmo Hillegom
__________________________________________________________________
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
Voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Er zijn geen mededelingen. De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.
2. Verslag van de extra informele DB-vergadering van 5 november 2014
Tekstueel:
Het verslag is met twee wijzigingen vastgesteld.
Bladzijde 2 (agendapunt ): “waarschijnlijk” wordt gewijzigd in “vooralsnog”.
Bladzijde 2 (agendapunt 2): Bij Lisse: “amendement” wordt gewijzigd in “motie”.
Bladzijde 3 (agendapunt 5): “Vorzitter” wordt gewijzigd in “Voorzitter”.
Naar aanleiding van:
Bladzijde 2 (agendapunt 3): Met het calamiteitenteam wordt aan een soort “ interventieteam”
gedacht. Dit moet nog verder uitgewerkt worden en is binnen de 3D-organisatie al aan de orde
geweest. Insteek is dat bij bepaalde situaties snel gehandeld kan worden, zodat de noodzakelijke en
dringende zorg snel geregeld kan worden met eventuele noodverbanden.
Bladzijde 3 (agendapunt 3): De heer Roelfsema geeft aan dat Hillegom op 2 januari 2015 ook
bereikbaar is voor vragen. Dit betekent dat de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en
Teylingen en de ISD Bollenstreek op 2 januari 2015 bereikbaar zijn. Mevrouw Fles vindt dat Noordwijk
ook open moet zijn en gaat dit intern binnen Noordwijk proberen te regelen.
Bladzijde 3 (agendapunt 3): De colleges zijn allemaal akkoord om de administratieve verwerking
Jeugdzorg bij de ISD Bollenstrek neer te leggen. In samenwerking met Ella Visser, projectleider Jeugd
3D, volgt een opdrachtformulering voor het algemeen bestuur van 8 december 2014.
3. Contract collectieve aanvullende zorgverzekering
De notitie is ter aanvulling op het eerder genomen besluit over de collectieve aanvullende
zorgverzekering. In deze notitie staan de definitieve bedragen. Het dagelijks bestuur gaat akkoord met
het voorstel.
Gemeenten hebben ter compensatie van de afschaffing Regeling Compensatie eigen risico (Cer) een
bedrag van het Rijk gekregen. Een deel van dit bedrag komt ten goede aan de collectieve aanvullende
zorgverzekering en het Uitvoeringsbesluit Wmo. Gemeenten kunnen zelf bepalen wat ze doen met
budget wat nog over is. Binnen de ISD-gemeenten ontvingen circa 16000 inwoners een vergoeding
Cer. Hiervan heeft bijna 9000 het CAK toestemming gegeven om hun gegevens over te dragen aan
de gemeenten/ISD Bollenstreek. Dat betekent dat deze personen allemaal actief aangeschreven
moeten worden met informatie over de mogelijkheden. De ISD heeft van het CAK alleen de BSN
gehad en is met gemeenten in overleg om dit bestand te actualiseren met de adresgegevens. Een
groot deel van deze groep komt echter niet in aanmerking, omdat bij de Cer inkomen geen rol
speelde, maar bij de collectieve aanvullende zorgverzekering wel. Het is een openeinde regeling en
de ISD kan nu niet inschatten hoeveel personen hiervan in 2015 gebruik maken. Als slechts 5% een
aanvraag indient, betekent dit al ruim 400 extra aanvragen.
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Het dagelijks bestuur wacht eerst de resultaten af en kunnen dan, mogelijk gezamenlijk met de ISDgemeenten, bekijken hoeveel budget er nog beschikbaar is en wat eventuele mogelijkheden zijn.
4. Voorstel orientatieonderzoek huisvesting
Het dagelijks bestuur is akkoord met het voorstel.
5. Uitvoeringsregels Wmo
De kaders staan in de Verordening Wmo en het Beleidsplan Wmo en de uitvoeringsregels zijn hierop
gebaseerd. Circa tweederde deel van de uitvoeringsregels is gebaseerd op de bestaande regels,
zoals opgenomen in het huidige Beleidsboek. Daarnaast is rekening gehouden met de nieuwe taken.
De regels zijn tot stand gekomen door veel te lezen, informatie zoeken en informatie van de VNG en
advies van de Wmo adviesraden. De Wmo adviesraden hebben over de nieuwe taken (begeleiding)
een advies gegeven, maar niet op de bestaande taken. Het dagelijks bestuur krijgt nog het advies van
de Wmo adviesraden en de ambtelijke reactie daarop. (noot notulist: per mail verstuurd op
27 november 2014) Daarnaast vindt ook nog een aantal tekstuele correcties plaats en worden de
opmerkingen van het beleidsoverleg van 24 november 2014 ook nog verwerkt (zoals partijen
cliëntondersteuning en lokale afspraken Noordwijk). De Wmo adviesraden hebben vragen gesteld
over de Toegang, maar de Toegang is een verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf. In verband
met het doorgeven van de paramaters aan het CAK moeten de uitvoeringsregels voor
1 december 2014 vastgesteld worden. De uitvoeringsregels is een dynamisch document dat het “hoe”
regelt en kan tussentijds altijd aangepast worden. Onder de beleidsregels hangen nog de
werkinstructies en die zijn bestemd voor de uitvoerende medewerkers. De opleiding voor de
medewerkers van de ISD, gemeenten en participanten lokale loketten is gestart en tijdens deze
training komen onder andere klantherkenning, de onderzoeksperiode en de indicatiestelling aan bod.
In het voorstel is “de verplichting om mantelzorg te verlenen” voldoende gedekt. Dit is niet nieuw en
bestaat al bij de Hulp bij het huishouden, maar bij begeleiding gaat dit mogelijk dieper/verder. Zoals
het nu staat beschreven zijn er voldoende uitgangspunten en blijft maatwerk altijd mogelijk.
Op basis van eventuele bezwaren en ervaringen kunnen de uitvoeringsregels bijgesteld worden.
Op verzoek van de commissie Teylingen zijn de concept uitvoeringsregels in de commissie
besproken. Een aantal opmerkingen/adviezen zijn aan de ISD doorgegeven, maar verder heeft de
commissie geen problemen met het voorstel. Het betekent niet dat de adviezen ook allemaal
overgenomen worden. Uit het stuk blijkt dat de Wmo goed is voor de mantelzorger.
De vastgestelde uitvoeringsregels kunnen straks, via de wethouder, altijd ter informatie aan de raden
aangeboden worden.
In de oplegnotitie is een aantal punten apart toegelicht. Reden hiervan is dat beschermd wonen onder
Holland Rijnland valt, specialistische zorg slechts 2 personen betreft en het trekkingsrecht, omdat dit
nieuw is. Belangrijkste zijn de “uitdagingen”. De ISD beschikt als het goed is 15 december 2014 over
de toegang tot “mijn portal”. Ondanks het extra werk gaat het dagelijks bestuur akkoord met het
voorstel om de zorgovereenkomsten 1:1 te controleren ter voorkoming van mogelijke financiële
risico’s achteraf. De controle van de Pgb’s Jeugdzorg ligt bij de gemeente Lisse.
In Hillegom zijn de formele afspraken rondom de Toegang nog niet vastgesteld en daarom is de tabel
op bladzijde 13 daarop ook nog niet aangepast. Na de besluitvorming komt, indien van toepassing,
een aparte tabel voor Hillegom.
Als in de toekomst blijkt dat een nieuw product nodig is, bijvoorbeeld 7 volledige dagen per week, dan
moet de raamovereenkomst aangepast worden.
De drie voorwaarden waaraan de klant moet voldoen om voor een Pgb in aanmerking te komen zijn
wettelijk bepaald.
De opmerking over de afwijking voor Lisse (bij punt 6.2) wordt eruit gehaald, omdat voorzitter dit nog
in het college van Lisse bespreekt.
Het dagelijks bestuur heeft, met de toezegging van een aantal tekstuele aanpassingen, de
uitvoeringsregels vastgesteld.
6. Uitvoeringsbesluit Wmo
Secretaris heeft tijdens het overleg een actuele versie van bijlage 1 (Pgb tarieven begeleiding)
uitgereikt en hierop een korte toelichting gegeven. In tegenstelling tot eerdere berichten, blijkt recent
uit de Staatscourant, dat een aantal bedragen alsnog geindexeerd is. Deze bedragen worden alsnog
in het document verwerkt. Bij de tarieven Pgb begeleiding is het uitgangspunt dat mensen het bedrag
voor hun Pgb houden conform 2014 en dat dit bedrag niet verhoogd wordt. De vergoeding voor zorg
in natura is gedaald en dan is het vreemd als de bedragen voor een Pgb stijgen. Daarbij is er een
verschil gemaakt tussen professionele en niet professionele organisaties. Een Pgb is vaak goedkoper
dan zorg in natura en dat komt omdat in het algemeen sprake is van lagere overheadkosten. De
verwachting is dat het aantal Pgb’s, vanwege de strengere voorwaarden en het trekkingsrecht, vanaf
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2016 afneemt voor zowel de Wmo als voor Jeugd. Voor gemeenten is zorg in natura vaak een
duurdere oplossing dan een Pgb. Invoering van algemene voorzieningen biedt een oplossing.
Het is goed om komend jaar beschikbare managementinformatie te bebijken en onderling tussen
gemeenten te vergelijken.
Noordwijk heeft over de Hulp bij het huishouden (voorkeur klant 80/100%) nog geen besluit genomen
en dat betekent dat de huidige situatie vooralsnog gehandhaafd blijft, omdat er geen ander besluit ligt.
Secretaris heeft een toelichting gegeven over Stipter en de financiële consequenties. Voor begeleiding
wordt geen gebruik gemaakt van Stipter, maar voor de Hulp bij het huishouden wel. Vooruitlopend op
de Wmo 2015 zijn de indicaties afgelopen jaar tot eind maart 2015 afgegeven en deze moeten nu
verlengd worden tot 1 januari 2016. Secretaris is van mening dat dit binnen Stipter een eenvoudige
aanpassing is, maar Stipter denkt daar anders en brengt hiervoor een aanzienlijk bedrag in rekening,
omdat ze aangeven € 19,50 per klant mis te lopen. Secretaris heeft hierover nog overleg met Stipter.
Andere optie is om het contract met Stipter niet voort te zetten in 2015 en alles zelf te doen, maar dat
betekent dan dat de klant 100% zijn voorkeur krijgt en dat heeft ook financiële consequenties. Insteek
is om er met Stipter uit te komen en voor Hulp bij het huishouden in 2015 Stipter te gebruiken.
Algemene voorziening Hulp bij het huishouden loopt niet via Stipter.
Het dagelijks bestuur heeft op basis van de toelichting en de aangekondigde aanpassingen het
Uitvoeringsbesluit vastgesteld.
7. Plan van aanpak Huishoudelijke Hulp Toelage
Het voorstel is gebaseerd op het plan van aanpak van Katwijk en Katwijk heeft het gevraagde bedrag
al gekregen. Secretaris verwacht dat dit plan van aanpak ook wordt goedgekeurd. Het dagelijks
bestuur vindt het verrassend dat ook de mantelzorger in het systeem meedoet. Wie mantelzorger is,
hoe er gebruik van gemaakt kan worden, wordt nog verder uitgewerkt voor het dagelijks bestuur van
11 december 2014. Binnen de Wmo is het niet mogelijk om een mantelzorger een voorziening te
verstrekken, maar nu wel omdat sprake is van een algemene voorziening. Het dagelijks bestuur is
akkoord met het plan van aanpak. Naast voorzitter tekent ook een grote zorgaanbieder het voorstel en
vervolgens gaat het voorstel 27 november 2014 per mail naar het ministerie toe. (noot notulist: Is gebeurd)
8. Begrotingswijziging 2015-I
Secretaris heeft de stand van zaken toegelicht. De provincie heeft aangegeven dat de datum van
15 januari 2015 akkoord is, maar secretaris geeft aan dat deze termijn tekort is voor het opstellen van
een kwalitatieve begrotingswijziging. Dit komt mede doordat het fomatieonderzoek naar de nieuwe en
bestaande taken nog niet geheel is afgerond. Na discussie is het volgende voorstel gedaan. De ISD
stuurt de provincie een formele brief dat gebaseerd is op het volgende voorstel. Dagelijks bestuur
bspreekt de begrotingswijziging op 11 december 2014 en daarna gaat deze voor gevoelens naar de
raden en gelijktijdig in concept naar de provincie. Het algemeen bestuur neemt vervolgens
begin februari 2015 (noot notulist: staat gepland voor 9 februari 2015) een formeel besluit en vervolgens kan de
definitieve versie naar de provincie toe. Bij de begrotingswijziging wordt rekening gehouden met een
aantal onderdelen.
Particiatie: Huidige situatie handhaven, omdat Servicepunt Werk niet eerder speelt dan 1 juli 2015.
Inkomen: Aanpassen vanwege toename van het aantal asielzoekers en de intentie om afspraken met
Humanitas en Stichting Present via de ISD te laten verlopen.
Wmo: Kosten nieuwe taak begeleiding (tussen de € 12,5 en € 13 miljoen)
Jeugd: kosten administratieve verwerking (op basis van maand januari geschat ruim € 2 miljoen)
Exploitatiekosten: Aanpassen op basis van het fomatieonderzoek voor bestaande en nieuwe taken. Er
komt een splssting tussen structurele formatie en tijdelijke formatie. Voor tijdelijke formatie wordt geen
extra fte gevraagd maar budget. De formatie is het meest spannend en uit de conceptresultaten blijkt
dat de ISD al jaren onderbezet is en daardoor is extra personeel ook goed uit te leggen. Secretaris
stuurt het rapport van Berenschot, zodra beschikbaar, naar het dagelijks bestuur toe. Voorstel van
secretaris volgt later, omdat binnen het MT nog discussie plaatsvindt over eventuele keuzes die
gemaakt kunnen worden.
9. Wat verder ter tafel komt
Geen gebruik van gemaakt.
10. Rondvraag
 Mevrouw Fles meldt dat de raad van Noordwijk gevraagd heeft of er meer reclame gemaakt kan
worden voor het algemeen gebruik van de Regiotaxi. Dit betreft gebruik zonder Wmo-indicatie. De
ISD neemt dit mee met de geplande publicatie in december 2014.
 De heer Gotink heeft van de adviesraden een brief gehad over de verhoging van het tarief voor de
Regiotaxi. Het dagelijks bestuur vindt het goed om met een gezamenlijke reactie te komen. De

3

heer Gotink maakt een conceptvoorstel. Secretaris zorgt voor aanvullende informatie (noot notulist:
per mail verstuurd op 26 november 2014).









Mevrouw Snuif meldt dat er voorstellen zijn voor de Kindregelen om armoede tegen te gaan.
Hillegom en Teylingen doen dit verder op een andere wijze en sturen de informatie door naar de
overige bestuursleden. Het is een leuk project om samen met de raad te delen.
Mevrouw Fles meldt dat zij het Armoedebeleid van Noordwijk mailt, zodra dit beschikbaar is.
De heer Roelfsema vraagt zich af wanneer het besluit over Pgb Jeugd (zorg in natura Holland
Rijnland en Pgb lokaal) is genomen en vraagt hoe dit zit met de reserves en kan iedere gemeente,
onafhankelijk van eigen reserves, aanspraak maken op die reservepot.
Voorzitter meldt dat op HR-niveau, met de kennis van toen, de begroting is opgesteld. Nu blijkt dat
de begrote bedragen voor Pgb Jeugd laag zijn en vooral bij Hillegom is sprake van een aanzienlijk
hoger budget. Voor Pgb Jeugzorg zijn geen afspraken gemaakt over het solidariteitsbeginsel in de
geest van de wet. Er moeten op HR-niveau nog spelregels gemaakt worden over het omgaan met
de reservepot HR, de post onvoorzien HR en aanspraak maken over eigen reserves als blijkt dat
deze posten onvoldoende zijn.
Secretaris meldt dat de uitgaven toenemen als de indicaties, conform recente collegebesluiten,
met drie maanden verlengd worden. Risico’s om de indicaties niet te verlengen zijn groter en
daarom is dit besluit genomen, omdat de inrichting en de start van de Jeugd- en gezinsteams en
nieuwe instroom ook een aardige klus is. Voor 2015 zijn de Pgb’s jeugdzorg financieel gezien een
“ probleem”, maar naar verwachting stijgt zorg in natura in 2016 en neemt het aantal Pgb’s af.
Het dagelijks bestuur geeft aan dat de verordeningen Participatie in alle raden voor 1 januari 2015
staan geagendeerd. Voor een aantal raden is dat 18 december 2014.
Vanuit de 3D organisatie is de vraag gesteld of de ISD de uitbetaling van het
mantelzorgcompliment kan uitvoeren. De meningen hierover zijn verdeeld en secretaris wacht
gewoon het voorstel af.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 11 december 2014
De voorzitter,
A.D. de Roon

De secretaris,
R.J. ‘t Jong
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