VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 12 maart 2020

AANWEZIG

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

AFWEZIG

mevrouw J.A.C. (Jolanda) Langeveld, lid
de heer J.A. (Jan) van Rijn, portefeuillehouder Participatie Hillegom

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Vanwege de persconferentie over het Coronavirus en
overleg met het college komt mevrouw Langeveld later. (noot notulist: mevrouw Langeveld was niet aanwezig).
Het dagelijks bestuur onderbreekt voor de persconferentie de vergadering. De heer Van Rijn is
afwezig.
Aansluitend aan de vergadering vindt een besloten overleg plaats.
Secretaris meldt dat de ISD de ontwikkelingen over het Coronavirus goed bijhoudt en al een aantal
preventieve maatregelen heeft genomen om de betalingen van de uitkeringen, schulddienstverlening
en de Pgb’s uit te voeren. Uit voorzorg gaat een aantal collega’s thuiswerken.
Bestuurders worden dagelijks door de GGD geïnformeerd.
2. Verslag dagelijks bestuur van 13 februari 2020
Tekstueel:
Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Bladzijde 1 (agendapunt 3): Naar aanleiding van de discussie in de raden is besloten om niet van
Zorgfraude te spreken maar van Zorgkwaliteit. Zorgkwaliteit geeft een positiever beeld. Als de
Zorgkwaliteit, door extra controles, goed is dan voorkomt dat ook kans op fraude.
Bladzijde 2 (agendapunt 7): De Weeligenberg heeft voor het eerste kwartaal 2020 zones toegekregen.
De heer Van Trigt kan met de Weeligenberg een gesprek aangaan over wat het betekent als het
beleid wijzigt. Daarna kunnen we kijken hoe verder voor 2020. De ISD past daarna de zones voor de
rest van het jaar aan. De ISD komt dit jaar met de toegezegde notitie.
Bladzijde 4 (agendapunt 14): Het is nog niet bekend of de heer Van Rijn contact heeft gehad met zijn
oud collega. Het dagelijks bestuur stelt de agendering van het onderwerp I-Health op korte termijn wel
op prijs. (noot notulist: de heer Van Rijn heeft contact gehad en reactie is positief)
3. Lijst van toezeggingen
De lijst is besproken en geactualiseerd. Een aantal acties staat geagendeerd/gepland en kan van de
lijst af.
2019-09 (Stand van zaken acties jaarverslag gegevensbescherming): Jaarverslag 2019 staat
geagendeerd.
2019-20 (uitwerken Contourennota): Volgt voor het dagelijks bestuur van 9 april 2020.
2019-21 (overleg met managers sociaal domein): Kan van de lijst. Diverse gesprekken hebben
plaatsgevonden.
2020-03 (notitie over maatwerk-/algemene voorzieningen): Staat geagendeerd.
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2020-04 (analyse instroom schulddienstverlening): Instroom 62, waarvan 2 echtscheiding, 12
Inkomensverval, 6 overbesteding, 23 gedrag (verslaving/psychische problemen), 16 onvoldoende
financieel inzicht en 3 met zakelijke schulden.
4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2018 en 2019
a. Ingekomen en uitgaande stukken
Niet van toepassing.
b. Overzicht beleidsstukken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het overzicht. Deze maand staat de
Handhavingsverordening op de raadsagenda van Hillegom en Noordwijk.
5. Jaarrapportage gegevensbescherming 2019
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het jaarverslag en de bevindingen van de functionaris
gegevensbescherming. Uit de rapportage blijkt dat de fuctionaris vol lof is over de ISD en het dagelijks
bestuur is blij met deze positieve bevindingen en heeft er alle vertrouwen in dat de verdere uitvoering
goed komt.
6. Transformatie van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen
Het dagelijks bestuur is tevreden met deze notitie, die zeker een belangrijke bijdrage levert aan de
discussie met de raden.
De notitie is door en vanuit de ISD geschreven en dat is logisch. Het dagelijks bestuur vindt de mening
van de ISD zeker belangrijk. Aantal bestuurders vindt dat de notitie voordat deze naar de raden gaat
op sommige punten wat objectiever geschreven mag worden. Voorbeelden zijn de opmerkingen op
bladzijde 3 over het klanttevedenheidsonderzoek, bladzijde 4/5 over alternatieven bij maatwerk en
bladzijde 5 over de inzet van tijdelijk personeel. Het aanpassen van de notitie voor de raad is een slag
die gemeenten zelf doen.
Daarnaast heeft het dagelijks bestuur een aantal inhoudelijke opmerkingen gemaakt.
Bij de Inleiding staan drie doelen en daaronder een tekst over preventie en vroegsignalering. Het
dagelijks bestuur vindt dit juist een extra doel dat als eerste doel benoemd moet worden. De
gemoemde doelen zijn naar verwachting gebaseerd op de Transformatieagenda. Voorstel is om ook
op bladzijde 3 er vier resultaten van te maken.
Secretaris meldt dat sommige opmerkingen voort komen uit beelden dat het bij de Integrale toegang
sneller kan en minder bureaucratisch, terwijl bij veel gemeenten de termijnen juist oplopen. Voor de
Integrale toegang is het van belang dat het totale pakket, inclusief algemene voorzieningen, op orde
is. Het dagelijks bestuur vindt dat de ISD zich niet hoeft te verdedigen, omdat de ISD dat niet nodig
heeft en anders kan het averechts werken.
Op bladzijde 4 mag de vraag over een verkapte bezuining eruit. De tekst onder tabel bladzijde 6 is niet
helemaal helder, omdat die alleen betrekking heeft op de arbeidsmatige dagbesteding en niet op
Jongerenwerk. Daarnaast bladzijde 9 aanvullen waarom bepaalde zaken echt niet mogelijk zijn. Het
belang van de klant staat voorop en daarom is een algemene voorziening voor een rolstoel niet
gewenst, omdat de kans bestaat dat de klant een verkeerde rolstoel krijgt. Nu indiceren
ergotherapeuten een rolstoel. Afspraak is om Vervoer/Regiotaxi apart te benoemen. Dat kan via een
algemene voorziening, maar heeft als riscio hogere kosten.
Het dagelijks bestuur heeft inclusief de gewenste aanpassingen een goed beeld gekregen over de
mogelijkheden. Het is een goede notitie, waaruit blijkt dat de ISD kennis van zaken heeft. Vanuit
ambtelijk HLT is nog de vraag gesteld waarom arbeidsmatige dagbesteding niet is opgenomen. Het
MT van de ISD en de MareGroep hebben binnenkort een overleg en bespreken dan een aantal zaken
zoals arbeidsmatige dagbesteding en project Meedoen.
Voor gemeenten betekent de verdere uitvoering het nodige en er ligt al veel op het bordje van
gemeenten. Daarentegen zijn algemene voorzieningen cruciaal voor de Integrale toegang.
De ISD past de notitie op een aantal punten tekstueel aan en daarna gaat de notitie naar de
gemeenten toe. En die bepalen primair hoe ze verder met de inhoud en het proces omgaan. De ISD is
daarbij bereid om mee te denken. In het raadsvoostel moet wel duidelijk worden dat de informatie van
de ISD komt. Verder is het een politiek verhaal en is het aan bestuurders hoe ze daar verder mee
willen. Bestuurders vinden vooral de beweging van curatie naar vroegsignalering belangrijk en de stap
die we kunnen maken naar verdere zelfredzaamheid van inwoners.
Het onderwerp komt eerst op de agenda van het Bestuurlijk overleg sociaal domein (deel zonder
Katwijk) en daarna is er meer duidelijk over hoe verder.
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7. Hardheidsclausule Wmo
Het dagelijks bestuur gaat akkoord met de hardheidsclausule, die vooraf met betrokken wethouder is
afgestemd.
8. Wat verder ter tafel komt
Tarieven medische adviezen RDOG
Eind vorig jaar heeft de ISD met RDOG het contract voor medische adviezen verlengd. In het contract
staan afspraken over een prijsstijging. RDOG heeft vanaf 2020 de tarieven aanzienlijk verhoogd en
dat is meer dan contractueel is afgesproken. Het gaat bij de meest voorkomendeadviezen om een
forse stijging van circa 24%.
De GR RDOG is ook van gemeenten en het schijnt dat de tarieven in het bestuur van RDOG zijn
vastgesteld. De RDOG is niet bereid om de tarieven bij te stellen. Secretaris geeft aan dat deze
tariefsverhoging leidt tot hogere uitgaven voor medische kosten en dat de ISD die moet
verantwoorden in de jaarrekening. Omdat artsen moeilijk te krijgen zijn, is het de vraag of opnieuw
aanbesteden succesvol is. De ISD kan het contract per drie maanden opzeggen. Daarnaast kijkt de
ISD kritisch welke medische keuringen echt nodig/verplicht zijn en welke niet.
Als de ISD toch besluit om opnieuw aan te besteden dan volgt een voorstel voor het dagelijks bestuur.
Jaarverslag Cliëntenraad ISD Bollenstreek
In het kwartaaloverleg van 2 maart 2020 heeft de Cliëntenraad hun eerste jaarverslag aan voorzitter
overhandigd. De Cliëntenraad is tevreden over de werkwijze en de samenwerking met de ISD.
Op hun verzoek volgen ze bij de ISD op 16 en 30 maart 2020 een opleiding over de Participatiewet.
In de Cliëntenraad zijn nu alle gemeenten vertegenwoordigd.
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het jaarverslag en vindt het een mooi initiatief.
Klanttevredenheidsonderzoek/Verplicht Cliëntervaringsonderzoek
Het dagelijks bestuur gaat akkoord met het voorstel om dit jaar alleen het verplicht
Cliëntervaringsonderzoek Wmo uit te voeren en het uitgebreide klanttevredenheidsonderzoek één
keer per twee jaar. Vorig jaar heeft het uitgebreide onderzoek plaatsgevonden en dat betekent dit jaar
alleen het verplichte deel.
Doorkijk jaarrekening 2019
De ISD heeft de conceptcijfers naar de financieel beleidsambtenaren van gemeenten gestuurd.
Secretaris is tevreden over het resultaat. De cijfers geven een positief beeld. Bij de Wmo is zoals
verwacht sprake van een tekort vanwege het Abonnementstarief en de lagere eigen bijdrage.
Gemeenten krijgen hiervoor wel een financiële compensatie. De uitgaven voor de Participatiewet en
Jeugd zijn lager dan begroting. De ISD vraagt aan gemeenten alleen het bedrag dat de ISD verwacht
nodig te hebben. De ISD geeft aan gemeenten een bedrag van € 1.545.729 miljoen terug. Gemeenten
houden naast het overschot van de ISD gezamenlijk circa € 3.143.000 op de BUIG over.
Secretaris heeft van de accountant nog geen signalen gehad dat de cijfers niet juist zijn.
Voor het dagelijks bestuur van 9 april 2020 volgen de jaarrekening 2019 en de begroting 2021.
9. Rondvraag en Sluiting
Geen gebruik van gemaakt.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 9 april 2020
De voorzitter,
D.T.C. Salman

De secretaris,
R.J. ‘t Jong

3

