VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 3 september 2020

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 F.Q.A.(Fred) van Trigt, lid en plv.voorzitter
mevrouw M.V. (Mieke) Boxhoorn, plv. secretaris
mevrouw C.A.M. (Elian) Cozijn, notulist

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Vanwege de vakantie van secretaris is mevrouw
Boxhoorn als plv. secretaris aanwezig.
Het dagelijks bestuur feliciteert de heer Van Trigt met zijn benoeming als burgemeester van
Zoeterwoude. Voor de heer Van Trigt is dit het laatste overleg van het dagelijks bestuur.
De heer Van Rijn krijgt straks het sociaal domein in zijn portefeuille en is namens Hillegom de
vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur van de ISD.
De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.
2. Verslag dagelijks bestuur van 9 juli 2020
Tekstueel:
Het verslag is met een tekstuele aanpassing vastgesteld. Bladzijde 2 (agendapunt 8) ‘dagelijks’
gewijzigd in ‘dagelijks bestuur’.
Naar aanleiding van:
De ‘Evaluatie van de tegenprestatie naar vermogen’ is 6 juli 2020 ter informatie naar de colleges
gestuurd.
3. Lijst van toezeggingen
De lijst is besproken.
2019-05 (Directiestatuut): staat geagendeerd.
2019-14 (Aanbesteding software ISD): staat geagendeerd.
2020-05 (I-Health) staat voorlopig gepland op 1 oktober 2020.
2020-07 (Aangepast Plan van aanpak Contourennota); staat geagendeerd.
4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2018 en 2019
4.a Ingekomen en uitgaande stukken
Niet van toepassing.
b. Overzicht beleidsstukken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het overzicht.
Het voorstel voor de Verordening Individuele Inkomenstoeslag staat in september op de raadsagenda
van de HLT gemeenten en in Noordwijk heeft de raad een besluit genomen. Noordwijk kiest voor de
basisvariant en de verwachtig is dat dit ook voor Hillegom geldt en dat Lisse en Teylingen voor de
plusvariant kiezen.
5.
Coronavirus
De ISD start vanaf 7 september 2020 weer met de inloop van het Budgetinformatiepunt, omdat vooraf
een afspraak maken mogelijk drempelverhogend is. Bezoekers krijgen bij binnenkomst een kaartje,
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waarop ze een beperkt aantal gegevens moeten invullen voor een eventueel bron- en
contactonderzoek van de GGD. Deze gegevens worden na 10 dagen ongezien vernietigd.
De ISD werkt verder nog steeds op afspraak en dat geldt voor afspraken bij de ISD op kantoor en bij
mensen thuis en dat loopt goed.
Vanuit het Rijk is Tozo 3 aangekondigd, maar de formele regeling vanaf 1 oktober 2020 is nog niet
bekend. De ISD heeft het voornemen om een onderzoek te doen naar de ondernemers die zowel op
Tozo 1 en Tozo 2 een aanspraak maken en waarom. Insteek is tweezijdig; kunnen we samen met de
MareGroep/het SPW iets voor deze ondernemers betekenen en ook vanuit handhaving. Voor
sommige ondernemers is het helder dat ze geen inkomsten hebben, maar er zijn ook doelgroepen die
vragen oproepen.
Omdat de GGD druk bezig is met coronatesten en geen tijd heeft voor de medische onderzoeken
heeft de ISD tot 1 september 2020 de opdracht aan een andere aanbieder gegeven. De ISD is
tevreden over deze partij, die ook voor Katwijk de medische keuringen uitvoert. De ISD is tevreden
over de kwaliteit en de kosten voor sommige onderdelen zijn lager dan de GGD. Omdat de GGD nog
steeds bezig is met de coronatesten verlengt de ISD dit contract. Daarnaast onderzoekt de ISD of
overstappen naar deze partij en het contract met de GGD opzeggen mogelijk is.
6. Conceptverslag algemeen bestuur 29 juni 2020
Het dagelijks bestuur heeft met een tweetal aanpassingen het conceptverslag voorlopig vastgesteld.
Het verslag kan daarna voor vaststelling naar het algemeen bestuur toe.
Bladzijde 3 (agedapunt 5): ‘een tijdje stil geweest’ vervangen door ‘een tijdje minder aanvragen
gehad’.
Bladzijde 3 (agendapunt 5) ‘De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen stellen de begroting liever bij
en merken wel als een begrotingswijziging nodig is. Het gaat niet over een bezuining op de uitgaven,
maar om een bezuiniging van de begroting. De inwoners hebben daar geen last van en krijgen op
basis van het huidige beleid waar ze recht op hebben. Voorkeur gaat uit naar scherp begroten en
indien nodig moet er later bijgeplust worden.’ vervangen door ‘De gemeenten Hillegom, Lisse en
Teylingen kiezen weloverwogen voor scherp en realistisch begroten’.
7. Gunning aanbesteding software ICT
Het dagelijks bestuur is vanwege de termijnen tussentijds per e-mail akkoord gegaan met het
gunningsvoorstel.
8. Halfjaarcijfers 2020 inclusief begrotingswijziging 2020-I
De heer Seiffers, controller van de ISD, was gedeeltelijk aanwezig om een aantal vragen te
beantwoorden.
Uit de cijfers blijkt dat bij Lisse de uitgaven Wmo en Jeugd fors zijn gestegen. De stijging Wmo is
mogelijk te verklaren door het abonnementstarief. Voor Jeugd Pgb voert de ISD de administratieve
taken uit en zijn de indicaties van de Jeugd-en Gezinsteams (JGT’s) bepalend. Daarnaast voert de
ISD niet Jeugd zorg in natura uit. Voor een deel kunnen de JGT’s de mogelijke stijging verklaren en
die vraag kunnen bestuurders het beste aan de JGT’s stellen. De ISD brengt op verzoek van het
dagelijks bestuur een aantal gegevens in beeld die de ISD over de afgelopen jaren kan leveren
(aantallen met bedragen, reden/probleem en per gemeente). Een verhuizing van bijvoorbeeld een
gezin van Hillegom naar Lisse kan effect hebben op de uitgaven.
In de tabellen Zorg per gemeente staat een regel niet-geleverde zorg en die staat niet in begroting
2020. Dit zijn bedragen en betreft zorgkosten die zorgaanbieders vanwege het coronavirus op basis
van toezegging van het Rijk/de VNG mochten declareren, maar die niet geleverd zijn. Deze kosten
zijn apart in beeld gebracht, omdat zorgaanbieders deze kosten apart moesten aanleveren. Voor deze
kosten worden gemeenten niet gecompenseerd, omdat deze kosten binnen het budget Zorgkosten
vallen. De dekking voor kosten niet-geleverde zorg is aanwezig. Zorgaanbieders kunnen niet meer
declareren dan de geindiceerde zorg. De stijging van de Wmo uitgaven staan los van de kosten nietgeleverde zorg. Gemeenten krijgen wel een compensatie voor meerkosten coronavirus.
Zorgaanbieders kunnen die kosten tot eind 2020 declareren. De ISD neemt bij de halfjaarcijfers een
extra toelichting op over de niet-geleverde zorg, de stijging Wmo en de compensatie.
Waarom bij de Wmo Noordwijk sprake is van een onderschrijding is niet goed te verklaren. Het kan
ook liggen aan een eerdere begroting.
De doorvertaling van de halfjaarcijfers 2020 naar de begroting 2021 volgt pas in 2021, omdat we dan
een beter beeld hebben over onder andere de consequenties van het coronavirus.
In het dagelijks bestuur is de vraag gesteld op welk moment de begrotingswijziging naar de raden
moet en of de wijziging van de begroting gekoppeld kan worden aan de bestuursrapportages van
gemeenten. Op basis van het BBV moet de ISD realistisch begroten en gemeenten zijn verplicht om
de begroting van de GR op te nemen in hun eigen begroting. Afgesproken is dat de heer Seiffers
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contact opneemt met de financieel beleidsambtenaren van gemeenten en bespreekt of een
bergotingswijziging op basis van de halfjaarcijfers 2020 nu verplicht is om aan te bieden of dat dit later
kan en maximaal één keer per jaar. (noot notulist: na dat overleg is 7 september 2020 een korte memo naar het
dagelijks bestuur gemaild en daaruit blijkt dat de begrotingswijziging 2020-I voor gevoelens naar de raden moet. Ter aanvulling
is op 9 september 2020 nog een aanvullende mail gestuurd.)

9. Premiebijdrage collectieve aanvullende zorgverzekering 2021
Het dagelijks bestuur heeft de diverse opties besproken. Het bedrag dat deelnemers voor de
collectieve aanvullende zorgverzekering AV-Gemeente-Standaard betalen is al jaren € 5,-.
Het dagelijks bestuur heeft een voorkeur voor optie 3 en dat betekent een eigen bijdrage van € 7,-.
En daarnaast is het voorstel om jaarlijks te kijken of een indexering reëel is.
Het advies van de Cliëntenraad is handhaving van de huidige premiebijdrage van € 5,-.
Het dagelijks bestuur gaat akkoord met het voorstel van verspreid betalen eigen risico. Voordat het
dagelijks bestuur een definitief besluit neemt brengt de ISD over de afgelopen jaren de bedragen van
de zorgverzekering, de premies en de bijstandsnormen in beeld. (noot notulist: het dagelijks bestuur heeft 3
september 2020 het overzicht per e-mail ontvangen en definitief gekozen voor optie 3. Het financieel voordeel voor de
deelnemers is de afgelopen 5 jaar in positieve zin toegenomen en de kosten voor gemeenten zijn fors gestegen).

10. Uitvoerende beleidsregels debiteuren Bbz ISD Bollenstreek 2020
Het dagelijks bestuur heeft het voorstel besproken en heeft over artikel 7 en de terugvordering aan
inwonende meerderjarige gezinsleden nog een tweetal vragen. Moet om bij terugvordering van
gezinsleden maatwerk te kunnen leveren niet sprake zijn van een ‘kanbepaling’? En betekent het
voorstel dat meerderjarige inwonende kinderen mee moeten betalen aan de schuld van hun ouders?
Het dagelijks bestuur heeft daar moeite mee, tenzij de schuld aan een meerderjarig inwonend kind te
wijten is. De ISD zorgt voor een antwoord op deze vragen of herformulering van de tekst en de
uitvoeringsregels komen terug op de agenda van het dagelijks bestuur van 1 oktober 2020. (noot notulist;
inwonende meerderjarige kinderen betalen nooit mee aan de vordering van hun ouders).
11. Inkoop- en aanbestedingsregels ISD Bollensterek 2020
Het dagelijks bestuur is akkoord met het voorstel en het voorstel past in de lijn zoals het dagelijks
bestuur dat in 2019 heeft aangegeven. Dit betekent dat secretaris het dagelijks bestuur niet vooraf
maar achteraf informeert over grote aanbestedingen. Boven de € 500.000 blijft de gunning de
bevoegdheid van het dagelijks bestuur.
12. Plan van aanpak Contourennota
Het dagelijks bestuur heeft het aangepaste voorstel besproken. Het dagelijks bestuur gaat akkoord
met de aangescherpte tijdsplanning. Wat thema 2 betreft is de opmerking gemaakt om ook de
beleidsmedewerkers van gemeenten en de MareGroep/SPW toe te voegen.
13. Wat verder ter tafel komt
Algemeen bestuur 26 oktober 2020
Besloten is het algemeen bestuur van 26 oktober 2020 te annuleren, omdat de begrotingswijziging
dan nog niet vastgesteld kan worden. Afhankelijk van de besluitvorming begrotingswijziging 2020-I
vindt het algemeen bestuur in november plaats en vervalt dan het algemeen bestuur van december.
Voor een goed beeld van de begroting/de begrotingswijziging en of gemeenten geld overhouden of
tekort komen stelt het dagelijks bestuur een goede uitleg van de bedragen, wat gemeenten extra
krijgen of moeten bijbetalen, de uitvoeringskosten Tozo en de budgetten BUIG op prijs.
Bezuiningen Wmo
Naar aanleiding van de brief van de gemeeente Teylingen over mogelijke bezuiningen, die naar alle
GR-en is gestuurd, heeft de ISD de begroting 2021 aangepast en daarmee voldoet de ISD aan het
verzoek van Teylingen. Het enige wat de ISD nog moet doen is dat formeel met een briefje
bevestigen. De vraag is gesteld waarom een notitie met mogelijke bezuinigingen op de agenda van
het Pho HLT staat. Het college van Hillegom heeft naast de aanpassing van de begroting 2021 voor
de toekomst aan de ISD om mogelijke bezuinigingen gevraagd van € 300.000. Het college van
Hillegom is blij met deze notitie en vanuit Hillegom is deze notitie op de agenda van het Pho HLT
terecht gekomen. Vanuit het dagelijks bestuur is de vraag gesteld in hoeverre dit verstandig is, gelet
op afspraken/acties die al gedaan/gepland staan en waar de vaart achter gezet moet worden (bv
algemene voorzieningen) en waarom daarnaast nog meer oppakken. Het voorstel mag niet ten koste
van de capaciteit voor andere zaken gaan. Het is puur een vraag van het college van Hillegom
geweest.
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14. Rondvraag en Sluiting
De heer Van Trigt bedankt de leden van het dagelijks bestuur en de aanwezigen van de ISD, maar
ook secretaris die afwezig is, voor de prettige samenwerking in de afgelopen periode. Naast de
samenwerking heeft hij ervaren dat de ISD veel kennis en ervaring heeft. De aanwezigen bedanken
de heer Van Trigt voor de prettige samenwerking en wensen de heer Van Trigt veel succes toe met
zijn nieuwe uitdaging als burgemeester van Zoeterwoude. Op de lijst van toezeggingen komt de
functie van plv. voorzitter te staan.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 1 oktober 2020
De voorzitter,
D.T.C. Salman

De secretaris,
R.J. ‘t Jong
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