VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 26 augustus 2021

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. ‘t Jong, secretaris
mevrouw C.A.M. (Elian) Cozijn, notulist

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De vergadering vindt via MS Teams plaats.
Er zijn geen mededelingen en de agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.
2. Verslag dagelijks bestuur van 3 juni 2021
Tekstueel
Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Bladzijde 2 (agendapunt 12): de inkoop van de hulp bij het huishouden loopt conform planning en er
zijn voldoende zorgaanbieders die interesse hebben. De planning van de voorlopige gunning en
definitieve gunning sluit niet aan bij de overleggen van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur
gaat akkoord met het voorstel om de besluitvorming van zowel de voorlopige- als definiteve gunning
per e-mail af te handelen.
3. Lijst van toezeggingen
De lijst van toezeggingen is besproken en een aantal deadlines is aangepast.
Toezegging 2021-04 (ervaring evaluatie beleidsplan Schulddienstverlening); kan van de lijst af.
Belangrijk is dat vooraf afstemming in het dagelijks bestuur plaatsvindt.
Toezeggingen aan het algemeen bestuur (2021-01 evaluatie begrotingsproces en 2021-02 reactie
voor de raden) staan geagendeerd.
4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2020 en 2021
4.a Ingekomen en uitgaande stukken
Niet van toepassing.
b. Overzicht beleidsstukken
Het dagelijks bestuur heeft kennisgenomen van het overzicht. Er staan geen onderwerpen open.
5. Verslag algemeen bestuur inclusief toezeggingen/begrotingsproces 2022
In verband met het opsturen van de begroting naar de Provincie Zuid-Holland heeft het algemeen
bestuur het verslag per e-mail al vastgesteld.
Het dagelijks bestuur heeft het overzicht van het begrotingsproces inclusief het advies van de ISD en
de conceptreactie voor de raden besproken.
In de begroting 2022 onder Zorg was niet expliciet opgenomen dat er geen rekening meer met het
abonnementstarief was gehouden. Voor een aantal bestuurders was dat wenselijk geweest.
Voor bestuurders is het wenselijk om eerder een terugkoppeling te krijgen over zienswijzen die niet
kloppen. Door in het vervolg de ISD vooraf de raadsvoorstellen te sturen, voordat ze formeel naar de
raden gaan, wordt dat voorkomen. De vastgestelde begroting 2022 sluit wat het abonnementstarief
aan bij wat de raden met hun zienswijzen beoogd hebben.
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Bij de start van het abonnementstarief was het effect groot, omdat mensen zorg via de gemeenten
gingen aanvragen, die ze eerst zelf regelde vanwege hun hoge eigen bijdrage. Bij nieuwe aanvragen
is het lastig om nog over abonnementstarief te praten, omdat mensen zorg vragen en de eigen
bijdrage meer een gegeven is.
De financiën binnen het sociaal domein zijn ingewikkeld en de fluctuaties zijn groot. De uitdaging is
dan ook hoe kunnen we met elkaar (ISD en gemeenten) deze gegevens goed in beeld krijgen en
volgen en is een reservepot binnen het sociaal domein, zoals in het expertteam van Lisse aan de orde
is geweest, een optie om de fluctuaties op te vangen?
De BUIG-bedragen zijn helder, maar voor de Zorg (Wmo en Jeugd) ligt dat anders. Die informatie ligt
bij de gemeenten, maar zijn lastig om goed in beeld te krijgen, omdat de budgetten uit veel potjes
komen. Daardoor is het niet helder of gemeenten wel/niet uitkomen met de budgetten die ze krijgen
en die de ISD vraagt.
Het dagelijks bestuur gaat akkoord met het voorstel om voortaan de raadsvoorstellen die de ISD
aangaan vooraf met de ISD af te stemmen. Daarnaast is besloten om de reactie over het besluit van
het algemeen bestuur met een kleine aanpassing naar alle ISD gemeenten te sturen. De ISD stuurt de
brief per e-mail voor akkoord naar de DB-leden toe.
6. Stand van zaken Coronavirus inclusief Tozo en beleidsvoorstel TONK
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de aantallen Tozo/TONK per 25 augustus 2021.
Vragen die daarbij spelen zijn: zijn de aantallen reëel, is het doeltreffend wat we doen en doen we de
goede dingen voor de doelgroep en zijn de hoge aantallen van Noordwijk te verklaren en zijn de cijfers
inclusief 2020.
De Tozo gaat over 2020 en 2021 en de cijfers zeggen niet alles, omdat de aantallen niets zeggen over
de hoogte van de bedragen. Op verzoek van het dagelijks bestuur komt de ISD met een aanvullend
overzicht met daarin 2020 en 2021 uitgesplist en informatie over de branches. Noordwijk heeft veel
horeca en dat verklaart mogelijk ook de hoge aantallen bij Noordwijk.
De ISD benadert telefonisch ondernemers die nog gebruik maken van Tozo 5. In regionaal verband
zijn er ook mogelijkheden voor ondersteuning bij werk, om- en bijscholing. Bij de aantallen
Schulddienstverlening zijn de effecten nog niet zichtbaar. Bij het klanttevredenheidsonderzoek van de
ISD vindt dit jaar ook een onderzoek plaats onder ondernemers die Tozo hebben gehad.
Wat de TONK betreft zit de ISD met de voorwaarden aan de bovenkant van de gemeentelijke
regelingen. Door de verruiming van het beleid is het aantal aanvragen en toekenningen TONK
toegenomen. De Tozo en de TONK lopen tot en met 30 september 2021.
Op verzoek van het dagelijks bestuur gaat de ISD na waarom 11 aanvragen TONK zijn afgewezen
(noot notulist: 26 augustus 2021 per e-mail verstuurd).

7. Halfjaarcijfers 2021 inclusief begrotingswijziging 2021-I
Na de toelichting van secretaris heeft het dagelijks bestuur de halfjaarcijfers uitgebreid besproken. Het
dagelijks bestuur schrok in eerste instantie wel van de overschrijding, omdat die signalen er niet
eerder waren. Ervaring leert ook wel dat bij de halfjaarcijfers de prognoses tegenvallen en eind van
het jaar (mede door de definitieve BUIG-budgetten) uiteindelijk weer mee vallen. Dat maakt het soms
wel lastig.
Bij de ISD is sprake van een forse overschrijding, maar daarentegen krijgen gemeenten voor een
groot deel daarvan ook extra budget van het Rijk. Wat de Tozo betreft vergoedt het Rijk de
uitekeringskosten Tozo voor 100% en voor de uitvoeringskosten krijgen gemeenten een vast bedrag
per besluit. De kosten die de ISD daarvoor in rekening brengt zijn fors lager, waardoor gemeente
daarop fors geld overhouden. Het is goed om in de raadsvoorstellen duidelijk aan te geven wat de ISD
tekort komt, maar ook wat gemeenten aan extra budget ontvangen zoals bijvoorbeeld voor de Tozo en
Jeugd. Uit het raadsvoorstel moet blijken hoeveel het echte tekort is. Voor de post Zorg krijgen
gemeenten minder extra geld van het Rijk, maar wel voor de doelgroep statushouders en het
minimabeleid. Bij jeugd speelt dat de budgetten voor zorg in natura op zijn en burgers naar een Pgb
worden doorverwezen. Bij de Participatie was eerst sprake van een forse stijging en recent is sprake
van een daling. Of deze trend zich voortzet is afwachten.
Bij de Wmo (Hulp bij het huishouden en begeleiding) is het ontzettend druk en mogelijk is sprake van
en inhaalslag door corona. Corona heeft ook effect op het aantal mensen met psychische klachten.
Het dagelijks bestuur en secretaris hebben opties/suggesties genoemd om de kosten mogelijk naar
beneden te krijgen/beheersbaar te houden. Het gaat daarbij wel om politieke keuzes. Suggesties zijn:
meer algemene voorzieningen (voor bijvoorbeeld dagbesteding en was- en strijkservice), kritisch
kijken naar de indicaties, lobbywerk via Tweede Kamerleden, waar mogelijk beleid
aanpassen/mogelijkheden zijn wel beperkt, investeren in Welzijn/meer gebruik van vrijwilligers, meer
inzetten op controle zorgaanbieders/geleverde zorg, vaker nee zeggen/de grenzen van de wet
opzoeken en soms ook een risico durven nemen, weer meer op huisbezoek gaan of huidig
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beleid/werkwijze (optimaal maatwerk) handhaven en accepteren dat de Zorg uiteindelijk onbetaalbaar
wordt.
Op basis van de reacties van het dagelijks bestuur is een aantal afspraken gemaakt.
 In het raadsvoorstel moeten de beleidsmedewerkers van de gemeenten goed uitleggen hoe het
financieel zit inclusief de mee- en tegenvallers zoals bijvoorbeeld extra ontvangsten vanuit het
Rijk/positief effect van de uitvoerinsgkosten Tozo en extra geld voor Jeugd.
 De ISD past de halfjaarcijfers op een aantal onderdelen tekstueel nog aan (opmerking over
wanneer begroting opgesteld en gebaseerd op realisatie 2019, inhaalslag bij de Zorg door
Corona, nadenken over hoe de kosten voor de korte en lange termijn beheersbaar te houden).
 De ISD maakt in het 4e kwartaal 2021 een analyse over de stijging van de loonkostensubsidies.
 De ISD voegt net als bij de Wmo ook voor de PW per gemeente een overzicht toe.
 De ISD werkt de verschillende opties om de uitgaven Zorg beheersbaar te houden uit en dat is
een goed onderwerp voor een ‘benen op tafeloverleg’ tussen het dagelijks bestuur en het
management van de ISD.
 De ISD maakt in oktober 2021 een actueel financieel overzicht, waaruit blijkt of de prognoses nog
actueel zijn.

De ISD stuurt de aangepaste versie met wijzigingen zichtbaar voor akkoord naar het dagelijks
bestuur toe. (noot notulist: per e-mail gedaan op 21 augustus 2021)
8. Evaluatie Tegenprestatie naar vermogen
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het rapport en gaat akkoord met het voorstel.
Vanwege de coronacrisis is er geen sprake van een ‘echte’ evaluatie. In 2023 volgt een nieuwe
evaluatie.
9. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
 Het dagelijks bestuur informeert hoe het met de medewerkers van de ISD gaat. Buiten het feit dat
er helaas een aantal collega’s langdurig ziek zijn (ook mede door COVID), gaat het goed met de
medewerkers. De inschatting is dat het aantal medewerkers dat gevaccineerd is hoog ligt.
 Gemeente Teylingen heeft van de inspectie SZW een rapport ontvangen over ‘geen gebruik van
de algemene bijstand. Op verzoek van de heer Van Kempen komt de ISD met een algemene
reactie op dat rapport. (noot notulist: per e-mail verstuurd op 1 september 2021)
 Secretaris begrijpt dat het regresrecht voor de Wmo aan de ISD wordt overgedragen. De formele
opdracht van het college moet nog komen.
 De Wet inburgering gaat 1 januari 2022 in en naast de gemeente, Vluchtelingenwerk, de
MareGroep krijgt de ISD daarbij ook een taak. Fomeel heeft de ISD die opdracht van de
gemeenten nog niet gekregen, maar de ISD is wel begonnen met de voorbereidingen (o.a.
Verordening, GR aanpassen, Mandatenbesluit, financieel plaatje en benodidge formatie). Voor het
dagelijks bestuur van 23 september 2021 volgt de aangepaste GR ISD Bollenstreek.
 Over een mogelijke opvang van Afghanen is nog niets bekend.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 23 september 2021
De voorzitter,
D.T.C. Salman

De plv. secretaris,
M.V. Boxhoorn
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