VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 17 februari 2022

AANWEZIG

de heer D.T.C. (Dennis) Salman, lid en voorzitter
de heer A.L. (Arno) van Kempen, lid
mevrouw J.A.C. (Jolanda) Langeveld, lid
de heer J. van Rijn, lid en plv. voorzitter
de heer R.J. (Robert) ’t Jong, secretaris
mevrouw C.A.M. (Elian) Cozijn, notulist

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
In verband met de Gemeenteraadsverkiezingen is dit het laatste overleg van het dagelijks bestuur in
de huidige samenstelling. De heer Van Kempen meldt dat hij vanaf 1 april 2022 een andere baan
heeft en bij de volgende vergadering niet meer aanwezig is.
Aan de agenda is bij agendapunt 11 toegevoegd; de informele bijeenkomst met de raden op
23 februari 2022 en de jaarrekening 2021 in combinatie met de beleidsregels terugvordering Tozo.
De agenda is met deze toevoegingen vastgesteld.
2. Verslag dagelijks bestuur van 20 januari 2022
Tekstueel
Bladzijde 3 (agendapunt 11): Zin over ‘kratten’ is geschrapt.
Met deze aanpassing heeft het dagelijks bestuur het verslag vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Bladzijde 1 (agendapunt 2): Het gesprek over de Regiotaxi tussen Holland Rijnland en de ISD heeft
plaatsgevonden en Holland Rijnland begrijpt de motivatie van de ISD.
3. Lijst van toezeggingen
De lijst van toezeggingen is besproken en een aantal acties is afgehandeld/staat gepland.
Toezegging 2021-18 (Mandaat Beschermd wonen voor Leiden): staat geagendeerd.
Toezegging 2022-01 (Voorstel ISD en Provalu over loonwaardebepaling): volgt als reactie Katwijk
bekend is.
4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2021 en 2022
4.a Ingekomen en uitgaande stukken
Niet van toepassing.
b. Overzicht beleidsstukken
Het dagelijks bestuur heeft kennisgenomen van het overzicht. Ook van Teylingen is het raadsbesluit
over de GR ISD Bollenstreek 2022/Wet inburgering binnen.
Begrotingswijziging 2022-01 staat in de HLT gemeenten als hamerstuk op de agenda van de raad en
volgende week staat de begrotingswijziging op de agenda van de raad van Noordwijk.
5. Stand van zaken Coronavirus
Ook bij de ISD zijn er medewerkers met corona, maar gelukkig is de dienstverlening nog niet in
gevaar. Sinds afgelopen week is ook Voor ieder 1 weer open. Vanaf 1 maart 2022 is bij de ISD de
officiële dienstverlening van toepassing. Dat betekent dat alle gesprekken, huisbezoeken, overleggen,
het Budgetinformatiepunt en het spreekuur voor zelfstandigen weer fysiek kunnen plaatsvinden. Vanaf
die datum geldt ook de formele thuiswerkregeling en dat betekent dat medewerkers maximaal 50%
van hun werktijd mogen thuiswerken.
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Als klanten bij een huisbezoek een mondkapje op prijs stellen, dan dragen de medewerkers een
mondkapje.
6. Agenda openbare vergadering algemeen bestuur van 10 maart 2022
Het dagelijks bestuur heeft de agenda vastgesteld en heeft vanwege de verwachte vergadertijd
besloten om via MS TEAMS te vergaderen.
7. Jaarplan Planing en Control 2022
Het dagelijks bestuur heeft het Jaarplan Planning en Control 2022 vastgesteld. De
beleidsmedewerkers van de gemeenten zijn op de hoogte van deze planning.
8. Protocol huisbezoeken Wmo
Het protocol huisbezoeken Wmo is gebaseerd op het protocol huisbezoeken Participatiewet. Een
huisbezoek in verband met oneigenlijk gebruik kan plaatsvinden als bijvoorbeeld bij een
Persoonsgebonden budget sprake is van een vermoeden tot fraude. Bij de Wmo is het aantal
onaangekondigde huisbezoeken minimaal. De vraag is gesteld hoe dat zit met huisbezoeken door
Voor ieder 1. Als een medewerker van Voor ieder 1 met een consulent van de ISD op huisbezoek
gaat, dan is het protocol van de ISD van toepassing. Gaat een medewerker van de ISD mee op
huisbezoek bij een medewerker van Voor ieder 1, dan is het protocol van Voor ieder 1 van toepassing
omdat sprake is van een andere bestuurlijke paraplu. In hoeverre dat protocol er is, is niet bekend.
Het dagelijks bestuur heeft het protocol huisbezoeken Wmo vastgesteld.
9. Mandaat Beschermd wonen voor Leiden
Het dagelijks bestuur gaat akkoord met het voorgestelde Mandaat Beschermd wonen voor de
gemeente Leiden. De ISD stuurt het getekende mandaat naar de gemeente Leiden toe. (noot notulist:
verstuurd op 17 februari 2022)

10. Ervaringen/terugblik bestuursperiode bij de ISD
De leden van het dagelijks bestuur hebben hun persoonlijke ervaringen over de afgelopen
bestuursperiode bij de ISD gedeeld en hebben een korte terugblik gedaan. Het dagelijks bestuur heeft
de samenwerking binnen het bestuur en met de ISD als zeer prettig ervaren. Het dagelijks bestuur is
tevreden over de ISD Bollenstreek en heeft alle vertrouwen in de ISD-organisatie.
11. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
11.a Informele bijeenkomst raadsleden 23 februari 2022
Nu de coronamaatregelen het toelaten gaat het dagelijks bestuur akkoord met het voorstel om de
bijeenkomst fysiek te doen en op het gemeentehuis van Lisse. De stelingen voor deze avond zijn
besproken en op verzoek van het dagelijks bestuur past de ISD een stelling aan.
Om de kosten beheersbaar te houden moet het ‘anders’, tenzij de raden vinden dat het sociaal
domein extra geld mag kosten en ook ten koste van iets anders mag gaan. De input van deze avond
neemt de ISD mee met de verdere uitwerking.
11.b Accountantscontrole 2021 en terugvordering Tozo
De accountant is klaar met de accountantscontrole over 2021. Uit de controle zijn voor zover bekend
geen bijzonderheden naar voren gekomen. Voor de Tozo valt de accountant onder een landelijke
review. Voor de Tozo moet de ISD nog een aantal onderzoeken doen en qua werk is dat behapbaar.
Het dagelijks bestuur gaat akkoord met het voorstel van secretaris om bij bedragen onder de € 100,geen onderzoek/terugvordering te doen en bij bedragen onder de € 5000,- geen boete op te leggen.
Het dagelijks bestuur heeft de vraag gesteld in hoeverre ondernemers genoeg aan deze
ondersteuning hebben gehad. De signalen zijn wisselend en zijn afhankelijk van de persoonlijke
situaties en van welke ondersteuniningsmogelijkheden (naast de Tozo) ondernemers gebruik konden
maken. De communicatie vanuit de overheid is niet altijd helder en ook misleidend geweest. De
geschepte verwachtingen vanuit de overheid over het begrip ruimhartig zijn in de praktijk door
ondernemers anders ervaren.
Budget dat gemeenten voor de uitkeringskosten Tozo overhouden moeten ze wel terugbetalen aan
het Rijk, Budget dat overblijft voor de uitvoeringskosten Tozo en de TONK mogen gemeenten houden.
De Jaarrekening 2021 is nog niet definitief, maar op basis van de conceptcijfers 2021 zijn de
verwachte resultaten bekend. Bij de Exploitatiekosten is sprake van een minimale onderschrijding en
bij de Participatiewet is sprake van een forse onderschrijding van totaal circa € 2,4 miljoen met daarbij
de opmerking dat een deel van het Tozo-budget terugbetaald moet worden. Bij de Wmo is bij de HLT
gemeenten sprake van een forse onderschrijding en dat komt door het besluit van het algemeen
bestuur over de begrotingswijziging 2021-I. Bij Noordwijk speelt dat niet, omdat Noordwijk op basis
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van het aanvullend memo over de verwachte uitgaven Zorg 2021 de begrotingswijziging 2021-I niet
heeft vastgesteld, maar op basis van het memo met voortschrijdend inzicht. Dat verklaart de
verschillen tussen de gemeenten. De cijfers uit de memo blijken nu ‘de realiteit’ te zijn.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 7 april 2022
De voorzitter,
D.T.C. Salman

De secretaris,
R.J. ‘t Jong
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