Bijlage I

Verslag van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Intergemeentelijke Sociale
Dienst Bollenstreek, gehouden op maandag 6 oktober 2014 om 20.00 uur in het Werkcentrum
Duin- en Bollenstreek in Lisse.
Aanwezig:

Afwezig:

Mevrouw A.E. (Annechien) Snuif, gemeente Hillegom;
De heer F.J. (Frits) Roelfsema, gemeente Hillegom;
De heer A.D. (Adri) de Roon, gemeente Lisse, voorzitter;
De heer E.J. (Evert Jan) Nieuwenhuis, gemeente Lisse (vanaf agendapunt 5);
De heer D.T.C. (Dennis) Salman, gemeente Noordwijk;
De heer J.C.F. (Hans) Knapp, gemeente Noordwijkerhout;
De heer A.L. (Arno) van Kempen, gemeente Teylingen (vanaf agendapunt 4);
De heer R.J. (Robert) ’t Jong, directeur ISD, secretaris;
Mevrouw C.A.M. (Elian) Cozijn, notulist.
Mevrouw M.J.C. (Marie José) Fles, gemeente Noordwijk (met kennisgeving);
De heer A. (Bert) Gotink, gemeente Noordwijkerhout (met kennisgeving);
De heer C.P. (Kees) van Velzen, gemeente Teylingen (met kennisgeving).

1

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
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Mededelingen en vaststelling van de agenda
Voorzitter meldt dat de heer Van Kempen iets later komt en dat mevrouw Fles, de heren
Gotink en Van Velzen met kennisgeving verhinderd zijn.
Verder zijn er geen mededelingen.
De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.
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Verslag van het algemeen bestuur van 30 juni 2014
tekstueel
Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.
naar aanleiding van:
Geen opmerkingen.
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Begrotingswijziging 2014-III
Secretaris heeft tijdens het overleg een A4 uitgereikt met de net door het Rijk bekend
gemaakte definitieve budgetten 2014 en de voorlopige budgetten voor 2015. Ten opzichte
van de cijfers in de tweede managementrapportage 2014 is voor 2014 sprake van een positief
verschil. Voor de ISD en het verhaal van de ISD maakt het verhoogde budget niet uit, maar
voor de gemeenten wel. Gemeenten hebben al rekening gehouden met de hogere uitgaven
op het Inkomensdeel en het tekort is nu minder geworden. Voor 2015 hanteert het Rijk een
nieuwe methodiek en voor de ISD-gemeenten lijkt deze methodiek gunstiger te zijn dan de
methodiek voor 2014. De BBZ is opvallend laag en voral in Hillegom.
De heer Salman meldt dat er dit jaar al vier begrotingswijzigingen naar de raad zijn gestuurd
en geeft aan dat de raad dit niet begrijpt. Is het mogelijk om de financiële wijzigingen te
verzamelen en in één keer aan te bieden?
Secretaris legt uit waarom dit om twee achtergronden niet mogelijk is. De raden hebben
eerder besloten dat de ISD geen reserves mag hebben. Toen is aangegeven dat de ISD dan
mogelijk vaker terug komt om geld te vragen of terug te geven en dat vonden de meeste
raden destijds geen probleem. Daarnaast mag de ISD geen geld uitgeven waarvoor geen
toestemming is gegeven. Voorgaande jaren was sprake van gemiddeld twee
begrotingswijzigingen per jaar en dit jaar is het aantal begrotingswijzigingen hoger. Alternatief
is dat de raden de ISD reserves toestaat.
De heer Salman bedankt secretaris voor de toelichting.
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Het algemeen bestuur heeft begrotingswijziging 2014-III formeel en zonder wijzigingen
vastgesteld.
e
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2 marap 2014
Voorzitter constateert dat sprake is van een positieve conclusie en dat het algemeen bestuur
in december een besluit neemt op begrotingswijziging 2014-IV. De begrotingswijziging ligt nu
voor gevoelens bij de raden.
De heer Salman vraagt of bezuinigen op de Hulp bij het Huishouden nog wel nodig is nu uit
de marap blijkt dat er geld over is op de post Zorg.
Secretaris meldt dat de ISD € 1 miljoen minder verwacht uit te geven dan begroot. Dit zegt
niets over het budget van de gemeenten. Voor de ISD is het onbekend hoeveel budget
gemeenten hebben ontvangen/gereserveerd en hoe groot het tekort/overschot is op deze
post. De begroting van de ISD en die van gemeenten zijn niet één op één te vertalen. In het
raadsvoorstel voor begrotingswijziging 2014-IV maken de beleidsmedewerkers hierover een
duidelijke nuance om te voorkomen dat er een verkeerd beeld ontstaat.
De heer Nieuwenhuis merkt op dat uit tabel 4 op bladzijde 11 blijkt dat de uitgaven voor
bijzondere bijstand stijgen. Secretaris meldt dat dit voornamelijk komt door de kosten
inrichting huisraad vanwege de toename van het aantal statushouders. Een verdere stijging
is, gelet op de hoge instroom van statushouders, te verwachten. De heer Nieuwenhuis
vraagt of de verschillen tussen gemeenten bij de Wmo voorzieningen (tabel 3) verklaarbaar
zijn of dat sprake is van afwijkend beleid. Secretaris meldt dat het beleid hetzelfde is, maar
dat demografische gegevens hierbij een rol spelen. Ten opzichte van de landelijke uitgaven
Wmo zijn de uitgaven per inwoner van de ISD-gemeenten laag. Inwoners doen minder beroep
op de Overheid.
Het algemeen bestuur heeft de 2e marap 2014 zonder wijzigingen vastgesteld.
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Lijst van toezeggingen
Toezegging 2014-01 (Nagaan formele afspraken marap): Is afgehandeld.
Toezegging 2014-02 (Overzicht extra taken) staat gepland voor medio 2015.
Verder zijn er geen openstaande toezeggingen.
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Wat verder ter tafel komt
Geen onderwerpen.
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Rondvraag en sluiting
De heer Salman vraagt of de agendastukken alleen nog digitaal aangeleverd kunnen worden
en via de Cloud. Het algemeen bestuur vindt dit een goed voorstel en accepteert dat de
stukken dan alleen nog digitaal komen. De ISD gaat na wat de beste werkwijze is. Voorzitter
meldt dat het systeem van Holland Rijnland en de GGD goed werkt.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van
8 december 2014,

R.J. ‘t Jong
secretaris

A.D. de Roon
voorzitter
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