VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 7 juli 2016.

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
_________________________________________________________________________________
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
Voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Er zijn geen mededelingen.
Aan de agenda is bij agendapunt 13 toegevoegd: Voorstel hoger beroep.
2. Verslag van de DB-vergadering van 9 juni 2016
Tekstueel:
Het verslag is met een paar tekstuele opmerkingen vastgesteld.
Bladzijde 1 (agendapunt 2): ‘zie’ gewijzigd in ‘die’.
Bladzijde 2 (agendapunt 4): Bij toezegging 2016-10: ‘al uitgegeven’ wijzigen in ‘al bedacht’.
Bladzijde 3 (agendapunt 8): Na geherindiceerd worden toevoegen ‘inclusief de klanten van Hillegom.
Ook voor Hillegom geldt de kantelingsgedachte.’
Bladzijde 4 (agendapunt 11): ‘dagelijks besloten’ wijzigen in ‘dagelijks bestuur’.
Naar aanleiding van:
Bladzijde 2 (agendapunt 4): De betrokken beleidsmedewerker van de gemeente is terug van vakantie
en gaat de komende weken aan de slag met het gezamenlijk noodfonds en neemt daarvoor ook
contact op met Noordwijk en Noordwijkerhout.
Bladzijde 2 (agendapunt 4): de heer Van Kempen stuurt nog de toegezegde informatie over de
innovatie.
Bladzijde 2 (agendapunt 3): Secretaris heeft van een zorgaanbieder een brief ontvangen en gaat na
zijn vakantie met deze zorgaanbieder in gesprek. Omdat de brief ook over de algemene voorziening
gaat, stemt secretaris dit waar nodig af met de betrokken beleidsmedewerkers van gemeenten.
Bladzijde 4 (agendapunt 11): De praktische uitvoering van de optie om een aantal zaken gelijktijdig in
de raad te bespreken ligt bij de betrokken wethouder/de griffier.
3. Lijst van toezeggingen
De lijst is besproken en geactualiseerd.
Toezegging 2016-01 (Wet taaleis en begrotingswijziging): deze actie vindt plaats na de halfjaarcijfers.
Toezegging 2016-11 (informatie innovatie art. 42 GR): Stuurt de heer Van Kempen op korte termijn.
Toezeggingen 2016-10 (informatie HHT) en 2016-12 (financiële consequenties HbH): staan
geagendeerd.
4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2015 en 2016
a. Ingekomen en uitgaande stukken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het overzicht.
b. Overzicht beleidsstukken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het overzicht.
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5. Notitie maatwerkvoorziening ‘schoon en leefbaar huis’ inclusief financiële doorkijk
Secretaris heeft een korte toelichting gegeven. De versie van 30 juni 2016 is de juiste versie en in de
oplegnotitie zijn de reacties van de Wmo adviesraden en de zorgaanbieders verwerkt. In het voorstel
staan vijf adviezen en als het dagelijks bestuur hiermee akkoord gaat betekent dat het dagelijks
bestuur daarmee ook de uitvoeringsregels heeft vastgesteld voor de maatwerkvoorziening een schoon
en leefbaar huis.
Het dagelijks bestuur heeft de notitie besproken en een aantal vragen gesteld.
Voor aanvullend maatwerk geldt een lager tarief. Dat tarief is gebaseerd op het huidige tarief en is
lager omdat de zorgaanbieder bij aanvullend maatwerk op de hoogte is van de situatie en de
overheadkosten (zoals minder reistijd) naar verwachting lager zijn. Deze motivatie verwerkt de ISD in
het voorstel.
De voorgestelde 240 minuten is gebaseerd op het gemiddelde. Dat is het omslagpunt voor het
vierwekelijks tarief. Boven die 240 minuten is uitvoering niet haalbaar.
Declaratie via de I-Wmo is net als bij begeleiding. De I-Wmo is een berichtenverkeer, dat voor beiden
partijen een administratieve verlichting geeft.
Signalering lokaal loket en veld (voorstel 6b) heeft betrekking op burgers die al zorg ontvangen. Het is
goed om deze afspraken ook mee te nemen met de communicatie.
Het Wmo adviesplatform van Teylingen heeft richting de heer Van Kempen aangegeven dat het
voorstel niet overeenkomt met het advies van de CRvB. Volgens secretaris voldoet het voorstel aan
de CRvB, waarbij sprake moet zijn van een onpartijdige partij en de frequentie van de hulp bij het
huishouden moet opgenomen zijn in de beschikking. (noot notulist: die opmerking had betrekking op een eerdere
notitie, maar de voorliggende versie sluit aan bij de uitspraak van de CRvB).

Op bladzijde twee staat ten onrechte dat de andere gemeenten nog geen keuze hebben gemaakt. Dat
klopt niet helemaal.
De tabellen op bladzijde 4 en 6 sluiten niet op elkaar aan en dat is verwarrend. Wat is juist en hoe kan
dit duidelijker gemaakt worden. Duidelijk moet zijn wat het basispakket is.
Het dagelijks bestuur vindt een goede voorlichting en folder over een schoon en leefbaar huis
belangijk en daarom is het goed om ook met de communicatiecollega’s van gemeenten te
klankborden. De ISD komt binnenkort met een conceptfolder.
Net als bij alle voorstellen die gemeenten/de ISD uitvoeren is een procesrisico aanwezig.
Het dagelijks bestuur heeft na de toelichting en beantwoording van de vragen besloten om conform
het voorstel te starten met de invoering van een schoon en leefbaar huis. Gelet op de tijd zijn de
alternatieve indicatiemogelijkheden nu niet haalbaar. Het dagelijks bestuur heeft besloten om
ervaringen op te doen met de voorgestelde indicatiestelling en volgend jaar verder onderzoek te doen
naar de alternatieven. In 2017 kan het dagelijks bestuur alsnog besluiten om vanaf 1 januari 2018 een
alternatieve werkwijze in te voeren. Het spreekt voor zich dat Hillegom ook in dit traject meedraait en
altijd kan besluiten om een andere keuze te maken. Secretaris zorgt dat de notitie op een paar
onderdelen aangepast wordt en dat de notitie met wijzigingen zichtbaar per mail naar het dagelijks
bestuur gaat.
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de financiële doorkijk.Secretaris krijgt volgende week
van Stipter de offerte voor Hillegom.
6. Notitie huishoudelijke hulp toelage (HHT)
Het dagelijks bestuur heeft het voorstel besproken. Hillegom beheert het HHT budget, maar dat is
beschikbaar voor de vijf ISD gemeenten. Het DB is akkoord met het voorstel om een klein percentage
beschikbaar te stellen voor gesprekken die zorgaanbieders moeten houden in verband met de
implementatie van een schoon en leefbaar huis. In het voorstel is ten onrechte een bedrag voor
Hillegom opgenomen en dat bedrag kan eraf gehaald worden. Er blijft voldoende budget over voor het
mantelzorgercompliment en innovatie. In de collegevoorstellen voor de HHT wordt het bedrag voor de
gesprekken zorgaanbieders opgenomen.
Innovatievoorstellen kunnen tijdends de fysieke overlegtafel met zorgaaanbieders besproken worden.
De uitvoering van de voorstellen voor het HHT budget ligt bij de gemeenten en via de stuurgroep 3D
volgen collegevoorstellen. In het collegevoorstel wordt het bedrag van circa € 60.000,- opgenomen.
De gesprekken in het kader van een schoon en leefbaar huis kunnen op korte termijn al plaatsvinden
en de ISD betaalt de kosten voorlopig uit de huidige begroting en als dat niet past dat wordt dekking
gezocht via de HHT.
7. Notitie eigen bijdrage
De notitie is eerder in het dagelijks bestuur besproken en is op een paar punten aangepast. Destijds is
besloten eerst het onderzoek van APE af te wachten. Uit het onderzoek van APE blijkt dat slechts een
klein percentage vanwege de eigen bijdrage afziet van zorg. Het is nu aan het dagelijks bestuur en
vervolgens de raden om wel/niet iets met de eigen bijdrage te doen. Tijdens een bijeenkomst bij APE
bleek dit beeld bij alle gemeenten hetzelfde te zijn. Op verzoek van de raad van Teylingen voert de
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gemeente Teylingen nog een aanvullend eigen onderzoek uit. Onderzoek van APE was alleen gericht
op begeleiding en dit onderzoek is breder. Het is wel belangrijk om het verschil tussen de
onderzoeken helder te maken, om misverstanden over de uitleg van de resultaten te voorkomen. Bij
het onderzoek kijkt Teylingen ook naar de vraag ‘Hoe komt het dat er zoveel geld over is?‘ De heer
Van Kempen is bezig met de onderzoeksvraag en besloten is dat het dagelijks bestuur uiterlijk
maandag 11 juli 2016 input levert, die meegenomen kan worden met de opdracht. De insteek van
Teylingen is het onderzoek breed op te pakken. Interessant is ook waarom mensen niet komen met
een hulpvraag. Die groep is niet bij de ISD bekend. Uit het onderzoek van het Sociaal Plan Bureau
blijkt dat de Bollenstreek een lage zorgvraag kent.
Uit de notitie blijkt dat er een aantal knoppen is, waaraan gedraaid kan worden en die de hoogte van
de eigen bijdrage kan beïnvloeden. De financiële consequenties zijn op detailniveau lastig te bepalen,
omdat de ISD niet beschikt over de inkomens- en vermogensgegevens van mensen.
Voornemen van Teylingen is om het onderzoek zo snel mogelijk uit te voeren, zodat de resultaten
bekend zijn voor de begrotingsbehandeling van november 2016. Het dagelijks bestuur heeft besloten
de resultaten van het onderzoek af te wachten en daarna het onderwerp opnieuw op de agenda te
zetten. Het probleem moet eerst helder zijn voordat het dagelijks bestuur een besluit neemt. De ISD
moet jaarlijks medio december de tarieven aanleveren bij het CAK en informeert of dit ook per 1 juli
mogelijk is. Tegen die tijd probeert de ISD de financiële consequenties bij benadering in beeld te
krijgen. Ook de suggestie voor aanpassing van het minimabeleid/de collectieve aanvullende
zorgverzekering neemt de ISD mee. Wat zijn de opties en de financiële consequenties.
8. Aanbestedingen Wmo
In het voorstel staat input voor uitwerking van het bestek. Het bestek wordt later aan het dagelijks
bestuur aangeboden. Hat dagelijks bestuur kan zich vinden in het voorstel, maar heeft wel de vraag
gesteld wat de risico’s zijn van één aanbieder en hoe de eventuele gevolgen dan opgelost kunnen
worden. De ISD bespreekt dit potentiële probleem met de extern adviseur van Factum en bespreekt
welke zaken in het contract opgenomen kunnen worden. Bij voorstel 6 over SROI staat
jeugdwerkeloosheid. Besloten is jeugd tussen haakjes te zetten.
Het dagelijks bestuur vindt duurzaamheid belangrijk en suggestie is om duurzaamheid onderdeel uit te
laten maken van de 60% score voor kwaliteit. Duurzaamheid is belangrijk maar mag niet ten koste
gaan van de prijs en de kwaliteit. De ISD neemt duurzaamheid mee met de uitwerking.
9. Voorstel artikel 42 GR Handhaven
Het dagelijks bestuur heeft de notitie besproken en is van mening dat in het voorstel een groot aantal
discussiepunten staat. De vraag is of deze notitie zo naar de raden kan of dat het raadsvoorstel
concreter moet zijn. De meningen zijn daarover verdeeld, maar wel is helder dat de raden de kaders
bepalen en dat kaderstellende stukken naar de raad gaan. In de Handhavingsverordening staan de
kaders die de raden vaststellen. De uitvoeringsregels stelt het dagelijks bestuur vast. Daartussen zit
het Handhavingsuitvoeringsplan en dat kan voor vaststelling naar de raden gaan.
Het dagelijks bestuur heeft besloten om eerst met de beleidsmedewerkers te bepalen wat concreet
naar de raden moet en pas na de ambtelijke/bestuurlijke discussie (rond september/oktober) het
voorstel aan de raden aan te bieden. Ambtelijk moet het voorstel eerst voorbereid worden. Suggestie
is om net als bij handhaven tussen de verordening en de uitvoeringsregels een beleidsvoorstel te
maken, zodat de raden meer invloed hebben of de verordening meer uitbreiden.
Het voorstel en de besluitvorming zijn aangehouden en besloten is een ambtelijke bestuurlijke
tussenstop te maken.
Het dagelijks bestuur heeft besloten om de overige drie notities artikel 42, die al eerder in het dagelijks
bestuur zijn vastgesteld, alvast naar de raden te sturen en in de aanbiedingsbrief aangeven dat het
voorstel artikel 42 Handhaven later volgt.
Secretaris heeft het dagelijks bestuur de vraag gesteld wat het dagelijks bestuur ervan vindt om de
sociale recherche ook in te zetten bij de Wmo en Schulddienstverlening. Het dagelijks bestuur vindt
dat een goed voorstel en dat betekent dat secretaris met een formeel voorstel komt, omdat de
bevoegdheden formeel aangepast en gepubliceerd moeten worden. Bij de uitvoering moeten dan
prioriteiten gesteld worden, omdat uitbreiding van de bevoegdheden geen formatieve uitbreiding
betekent.
10. Kostendelersnorm statushouders 2016
Het dagelijks bestuur heeft het voorstel besproken en begrijpt de achtergrond en vindt het een positief
voorstel, maar vindt dat sprake moet zijn van het gelijkheidsbeginsel. Het voorstel past binnen de wet.
Het dagelijks bestuur heeft besloten in te stemmen met het voorstel, maar dan voor iedereen met de
voorgestelde woonsituatie en niet specifiek voor statushouders. Dit betekent dat de bovengrens van
de commerciële huurprijs verlaagd is van € 450,- naar € 300,- en dat wel sprake moet zijn van
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individuele huurcontracten.
11. Managementinformatie
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de informatie.
12. Ziekteverzuim juni 2016
Het verzuim over juni 2016 is 1,16% exclusief zwangerschapsverlof. Het dagelijks bestuur heeft
kennis genomen van dit lage verzuimpercentage. Percentage landelijke overheid is 5,3%.
13. Wat verder ter tafel komt
Voorstel hoger beroep
Secretaris heeft het voorstel om in hoger beroep te gaan mondeling toegelicht. Het betreft een
terugvorderingszaak uit Lisse en de lagere rechter heeft een bijzondere ongemotiveerde uitspraak
gedaan. Formeel is het een bevoegdheid van het dagelijks bestuur om in hoger beroep te gaan. Het
dagelijks bestuur is akoord met het voorstel om in hoger beroep te gaan.
14. Rondvraag
 De beleidsmedewerkers hebben van Freek Seiffers van de ISD een memo gekregen over ‘hoe om
te gaan met elkaars gegevens’. Het dagelijks bestuur heeft besloten om Freek Seiffers uit te
nodigen voor het dagelijks bestuur van september, zodat hij een presentatie kan geven over
privacy en het veiligheidsbeleid. In de praktijk hebben gemeenten plannen, zoals bijvoorbeeld een
sociaal wijkteam, maar die staan soms haaks op de veiligheids- en privacyregels.
 De heer Van Kempen informeert naar de conferentie over schulddienstverlening. Eerder heeft het
dagelijks bestuur besloten deze te verplaatsen naar het voorjaar van 2017. In het najaar gaat de
ISD hiermee aan de slag en vindt afstemming met gemeenten plaats.
 De heer Van Kempen heeft met een aantal mensen gesproken, waaronder Dick Witteman van de
ISD, over het verder vorm geven van het beleidsplan schulddienstverlening voor de raad van
Teylingen. De raad van Teylingen moet nog een besluit nemen op het beleidsplan. De manier
waarop is nog niet bekend, maar rapport van de Ombudsman en preventie komen daarbij ook aan
de orde. Het voorstel is eerder van de agenda gehaald en voorlopig geldt voor Teylingen het
‘oude beleidsplan’.
 Mevrouw Snuif meldt, naar aanleiding van het rapport van de Ombudsman, dat Hillegom voor eind
2016 onderzoek doet naar zelfstandigen met schulden.
 In verband met de vakantieperiode heef het dagelijks bestuur besloten het overleg van
4 augustus 2016 te annuleren.
 De brochure met daarin de (minima) regelingen per gemeente inclusief gemeentelijke regelingen
staat gepland voor 1 januari 2017.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 1 september 2016

De voorzitter,
A.D. de Roon

De secretaris,
R.J. ‘t Jong
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