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De uitbraak van COVID-19 (Coronavirus) eind februari 2020 heeft een enorme impact op onze
organisatie, onze klanten, onze medewerkers, onze partners en onze gemeenten. De wereldwijde
pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we,
aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van
onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale
maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke
(digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.
Personeel en organisatie
De gezondheid van onze medewerkers en klanten gaan voor alles in deze crisis. Vanaf het moment dat
duidelijk werd welke gevaren kleven aan de verspreiding van dit virus, heeft de ISD maatregelen
genomen om de kans op verspreiding en besmetting zo klein mogelijk te maken. Spreekuren hebben we
omgezet in telefonische spreekuren, ons gebouw is gesloten voor klanten die zonder afspraak niet
welkom zijn.
We hebben onze medewerkers gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken. Binnen ons kantoor hebben
we het gebruik van de werk- en vergaderruimten zo aangepast dat we voldoen aan de voorwaarden van
het RIVM.
Medewerkers die in de risicogroep zitten hebben we gevraagd om thuis te werken.
Tozo (Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers)
Vanaf het moment dat is aangekondigd dat een ondersteuningsmaatregel voor ondernemers in de maak
was, hebben we een digitaal formulier op de website geplaatst, waar ondernemers hun belangstelling
kenbaar konden maken. Daar is ruim 2.000 keer gebruik van gemaakt.
Twee weken daarna konden we een definitief aanvraagformulier op de website plaatsen, waar
ondernemers, met DigiD, konden inloggen om een definitieve aanvraag in te dienen.
Tot nu toe (28 april 2020) zijn 2.288 aanvragen op die manier bij ons binnengekomen, waarvan 97% is
afgehandeld. We hebben 1.512 voorschotten verstrekt voor een bedrag van € 1,4 miljoen.
Deze regeling geeft ondernemers drie maanden financiële ondersteuning.
Daarnaast hebben ondernemers ook de mogelijkheid om bedrijfskrediet aan te vragen tot een maximum
van € 10.000. We gaan vanaf vandaag starten met het uitvoeren van deze regeling.
De overheid vergoedt de kosten van de uitvoering door een bedrag per beschikking aan de gemeenten te
verstrekken. De kosten van de regeling zelf, krijgt de gemeente 100% vergoed.
De ISD verwacht geen tekort bij de uitvoering van deze regeling.
Financiering
De financiële gevolgen voor de uitvoering van de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet op korte
termijn blijven beperkt. Voor volgend jaar verwachten we meer uitkeringen door de verslechterde
economische situatie en meer aanvragen voor Wmo-voorzieningen. Het effect van deze crisis op de
kosten voor Jeugdzaken is onbekend.
Zodra we meer zicht hebben op de gevolgen voor de begroting van de ISD, melde we dat aan het
bestuur en de gemeenten.
Het verstrekken van ondersteuning aan ondernemers is een aanzienlijke kostenpost. De gemeenten
ontvangen bevoorschotting van de overheid, die voldoende is om de uitgaven te financieren. De
afrekening vindt plaats in 2021 wanneer we de de gemeenten hun Sisa opgave indienen.

Gevolgen voor de balans, opbrengsten en kosten
De ISD is voor de financiering 100% afhankelijk van de gemeenten. De gemeenten ontvangen de
budgetten van de overheid. De overheid zal de hoogte van die budgetten in overeenstemming brengen
met de stijgende uitgaven van de gemeenten. De ‘opbrengsten’ van de ISD zijn (mede) afhankelijk van
de financiële positie van de gemeenten.
Voor de Participatiewet en de Wmo geldt dat het ‘open-einde-regelingen’ zijn. Dat betekent dat we iedere
geldige aanvraag moeten beoordelen en zo nodig moeten honoreren.
De ISD heeft geen eigen vermogen of reserves. We worden volledig gefinancierd door de gemeenten en
daardoor geen balanspositie.
Gevolgen voor de maatschappelijke beleidsprogramma’s
De ISD is vanaf de start van de Coronacrisis met een gewijzigde werkwijze verder gegaan met de
dienstverlening aan de burgers van de Bollenstreek.
Dit heeft geen directe gevolgen voor de kwaliteit of doorlooptijd voor het verstrekken van voorzieningen,
vergoedingen of uitkeringen.
Gevolgen op lange of middellange termijn kunnen we nog niet inschatten. Als deze crisis langer duurt zal
de economische neergang ook gevolgen hebben voor onze dienstverlening.
Als onze zorgleveranciers het product begeleiding of Hulp bij het huishouden langdurig niet kunnen
leveren, kan dat problemen opleveren voor het welzijn van onze klanten.

