Bijlage nr. 2

VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 16 februari 2017.

AANWEZIG

de heer A.D. (Adri) de Roon, voorzitter
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
mevrouw M.J.C. (Marie José) Fles, lid

_________________________________________________________________________________
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
Voorzitter heet iedereen van harte welkom. Mevrouw Fles is iets later.
De heer Gotink meldt dat 16 februari 2017 namiddag de heropening van het Wmo Adviescentrum
Noordwijkerhout plaatsvindt. Mede naar aanleiding van opmerkingen over de privacy uit het
klanttevredenheidsonderzoek van de ISD is het loket aangepast.
De accountant is klaar met de controle 2016 en voor zover secretaris bekend zijn er buiten een aantal
vragen geen problemen geconstateerd.
De heer Van Kempen meldt dat de bijeenkomst over schulddienstverlening in Teylingen druk bezocht
is geweest. Hij is tevreden over de opkomst en de inhoud van de bijeenkomst. Op basis van de
casussen en de inbreng ligt er een kapstok om het beleidsplan te maken. Daarnaast bedankt hij de
ISD voor haar grote aanwezigheid en goede inbreng, omdat het voor de ISD niet de makkelijkste
avond was. Gemeenten/ISD krijgen vaak de ‘schuld’ en het is lastig om dat gevoel weg te krijgen.
Secretaris meldt ter aanvulling dat de ISD van de aanwezige partijen ook de enige partij is die met
wet- en regelgeving te maken heeft en dat het jammer was dat bij sommige casussen de
detailinformatie ontbrak, die van essentieel belang waren voor de uitkomst.
De ISD heeft voor alle raden een presentatie gegeven over artikel 42 GR Handhaven. Na overleg
heeft het dagelijks bestuur besloten dat het voorstel niet zo naar de raden kan. De ISD komt, mede op
basis van de informatiebijeenkomsten, voor het dagelijks bestuur van april 2017 met een voorstel met
daarin een aantal varianten. Vervolgens kan dat voorstel, voorzien van het advies van het dagelijks
bestuur, naar de raden toe.
De verordening Wmo staat volgende week op de agenda van de commissie Noordwijkerhout.
Noordwijkerhout heeft de verordening ook ter informatie aan de Wmo adviesraad voorgelegd en die
hebben inhoudelijk ook al hun akkoord gegeven. Ook in Hillegom, Lisse en Teylingen is de Wmo
adviesraad op de hoogte gesteld van de technische aanpassing.
De agenda is zonder wijzingen vastgesteld.
2. Verslag van de DB-vergadering van 19 januari 2017
Tekstueel:
Het verslag is met drie wijzigingen vastgesteld.
Bladzijde 2 (agendapunt 5): ‘politieke overwegingen’ wijzigingen in ‘pragmatische overwegingen’.
Bladzijde 3 (agendapunt 11): ‘Tijdens de raadsvergadering’ wijzigen in ‘Tijdens de
commissievergadering’en ‘de wethouder verrast’ wijzigen in ‘de wethouder verrast door de reactie van
de commissie’.
Naar aanleiding van:
Bladzijde 1 (agendapunt 2): In de raad van Noordwijk is de stemming over de uitbreiding van de
doelgroep tegenprestatie naar vermogen gestaakt vanwege 10 stemmen voor en 10 tegen. In de
volgende raadsvergadering vindt opnieuw een stemming plaats.
Bladzijde 3 (agendapunt 11): De ambtelijke afstemming gemeenten/ISD kan beter en dat heeft
voorzitter ook aangekaart in de stuurgroep 3D. Daarnaast heeft voorzitter dit ook met Ine van Holland
besproken. Het gaat niet alleen om de betere afstemming met de ISD, maar ook om afstemming met

1

de niet HLT gemeenten, Noordwijk en Noordwijkerhout. Onderlinge afstemming is voor alle partijen
(inclusief bestuurders) belangrijk. De beleidskalender van de ISD is naar Ine van Holland gestuurd en
staat ook op de agenda van dit overleg. De beleiddskalender sociaal domein gemeenten volgt nog.
Secretaris heeft regelmatig overleg met Ine van Holland, maar stelt voor dat het goed is om ook
regelmatig met de managers van Noordwijk en Noordwijkerhout te overleggen.
Het dagelijks bestuur vindt dat raadsvoorstellen vooraf met de ISD gedeeld moeten worden.
3. Lijst van toezeggingen
De lijst is besproken en geactualiseerd.
2015-15 (Noodfonds): Kan van de lijst af.
2016-23 (formatie en rekenregels): Volgt waarschijnlijk voor het dagelijks bestuur van 16 maart 2017.
2016-20 (discussie menselijke maat): ISD onderzoekt de mogelijkheden/consequenties van “de
omgekeerde toets’ van Stimulansz, die past bij de menselijke maat. (noot notulist: de ISD heeft 23 maart 2017
voor een tweede keer een afspraak met Stimulansz hierover)

4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2015 en 2016
a. Ingekomen en uitgaande stukken
Niet van toepassing.
b. Overzicht beleidsstukken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het overzicht. Van de gemeente Noordwijk is recent
een aantal besluiten binnengekomen.
5. Uitvoeringsbesluit en Uitvoeringsregels na aanpassing Wmo verordening
Het dagelijks bestuur heeft het aangepaste Uitvoeringsbesluit Wmo en de Uitvoeringsregels Wmo
vastgesteld.
6. Beschut werken
Het dagelijks bestuur heeft de notitie besproken. In de notitie staan twee bespreekpunten: wie voert
het uit en gaan we wel/geen extra plaatsen inkopen.
Op het voorstel is een aantal technische vragen gesteld.
De MareGroep kent de aantallen van de oude wachtlijst WSW met uitzondering van het aantal
Nuggers. (noot notulist: volgens de MareGroep 93)
Kunnen we de doelgroep een ander alternatief aanbieden, zoals dagbesteding Wmo, arbeidsmatige
dagbesteding zoals project Lef in Noordwijk en activiteiten vergelijkbaar met de
tegenprestatie/vrijwilligerswerk. (noot notulist: dagbesteding via de Wmo mag niet, maar lokale projecten zoals Lef wel.
Er moet sprake zijn van een volwaardig alternatief)

Daarnaast is het goed om de verschillen tussen arbeidsmatige dagbesteding via de MareGroep of via
gesubsidieerde organisaties te onderzoeken inclusief de financiële consequenties.
Over om te gaan met de wachtlijst, zoals bijvoorbeeld wie het eerst komt gaat voor, moet verder over
nagedacht worden. Waar de aantallen concreet vandaan komen is niet bekend, mogelijk via een
rekentool van de Rijksoverheid.
Gesproken wordt over een loonwaarde van 50%. Dat is mogelijk het verwachte gemiddelde. Na de
eerste 6 maanden bepaalt het SPW de definitieve loonwaarde. Het nieuw beschut werken kost geld
en gemeenten moeten dat betalen.
De in de tabel genoemde € 3.000 is extra en komt tijdelijk per gerealiseerde plek bovenop de P-wet.
In het voorstel is fulltime als uitgangspunt genomen. Dit moet verder uitgewerkt worden, maar insteek
is dat iemand uit de uitkering komt. De Rijksoverheid geeft een financiële compensatie, maar daarmee
kunnen de kosten niet volledig gedekt worden.
Het aanvragen van de Vangnetregeling kan alleen als een gemeente voldoet aan de voorwaarden, net
als voorheen bij de IAU/MAU.
Cedris verwacht dat de meeste mensen uit de doelgroep een loonwaarde hebben van minder dan
30%. Eerder heeft het dagelijks bestuur al besloten dat zorgklanten bij de ISD blijven. Bij nieuw
beschut werken is de indicatie het uitgangspunt en het UWV bepaalt het percentage. In de praktijk is
monitoring van het verwachte percentage belangrijk. Voor het UWV is het indiceren geen nieuwe taak.
Mensen krijgen straks een dienstverband en de werkgever bepaalt het soort dienstverband.
Over het voorstel waar de uitvoering thuishoort is al eerder besloten dat de uitvoering formeel
thuishoort bij het SPW. Het is een belangrijke klus, die goed geregeld moet worden. Omdat het SPW
nog in ontwikkeling is, is de vraag of het SPW zover is om dit nu al uit te voeren. Afgesproken is dat
de heer Van Kempen dit navraagt bij de manager van het SPW. Als dat niet zo is, dan vindt overleg
plaats met de ISD en de MareGroep om de mogelijkheden te bespreken om dit project in het begin
met elkaar op te starten. Daarnaast heeft de heer Van Kempen een korte toelichting gegeven op het
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onderzoek van Tom de Haas en de signalen over het ambtelijk overleg met Tom de Haas. Over een
aantal zaken is nog teveel ‘mist’ en daarom is een aantal vragen meegenomen met het
structuuronderzoek van de MareGroep. Insteek is dat straks alles goed geregeld en helder is. Ter
voorbereiding op de stuurgroep heeft het ambtelijk overleg met Tom de Haas plaatsgevonden, waarbij
secretaris ook aanwezig was. Vooraf was de context van de bijeenkomst en het onderzoek niet helder
en daardoor was aan het begin van de bijeenkomst sprake van een pittige discussie. Helaas waren
Noordwijk en Noordwijkerhout niet aanwezig bij dat overleg. Of er een voorstel komt voor de
stuurgroep van volgende week laat de heer Van Kempen nog weten, nadat hij met Tom de Haas heeft
gesproken.
De ISD is over de invulling van beschut werken al gestart met een overleg met de MareGroep. Voor
de ISD is helder dat beschut werken inclusief het uitvoeringsbesluit bij het SPW thuishoort. Signaal is
dat Katwijk daar anders over denkt.
Het dagelijks bestuur is, zoals eerder ook al besloten, van mening dat de taak bij het SPW thuishoort.
Indien het SPW dat wenst, kan de ISD en/of MareGroep een bijdrage leveren bij de start. Secretaris
adviseert om bij het SPW tijdelijk beleidscapaciteit in te huren, omdat het ook voor de ISD een nieuw
beleidsterrein is. Als het SPW alles gaat doen dan hoort het ondewerp thuis op de agenda van het
dagelijks bestuur van de GR KDB. Als de ISD een hulplijn levert, dan hoort het ook nog thuis op de
agenda van het dagelijks bestuur.
Op de tweede vraag over het extra inkopen van plaatsen heeft het dagelijks bestuur geen besluit
genomen, omdat het formeel geen zaak is van het dagelijks bestuur en daarbij ook gekeken moet
worden naar alternatieve opties voor beschut werken en de financiële consequenties met financiële
dekking. De heer Van Kempen geeft aan extra plaatsen in te kopen, omdat het verplicht aantal lager is
dan eerdere afspraken met de raad hierover.
De aantallen die in de notitie staan zijn de wettelijk verplichte aantallen en met politieke afspraken
over aantallen is geen rekening gehouden. Gemeenten kunnen individueel besluiten om meer te
doen. GR KDB kan uitvragen welke gemeenten meer willen doen dan het wettelijke aantal.
De eerder afgesproken pilot voor beschut werken is achterhaald door de wetgeving.
De besproken notitie is een werkdocument voor het dagelijks bestuur en gaat niet naar de raden toe.
Het dagelijks bestuur informeert de raad wel over de ontwikkelingen beschut werken.
7. Verplicht cliëntervaringsonderzoek Wmo
Het verplicht Cliëntervaringsonderzoek (CEO) is ten opzichte van vorig jaar niet gewijzigd. Op basis
van de kosten om alleen het CEO uit te voeren of ook meteen het klanttevredenheidsonderzoek, heeft
het dagelijks bestuur gekozen om het onderzoek net als vorig jaar te combineren. Naar verhouding
vallen de kosten mee en klanten worden niet extra belast met een onderzoek.
Vanuit de raad van Noordwijk is de wens geuit om een aanvullend onderzoek te doen. Afgespoken is
dat de ISD een aanvullende offerte vraagt voor 20 individuele gesprekken per gemeente. (noot notulist:
de aanvullende offerte is 16 februari 2017 per mail verstuurd en per mail hebben alle bestuurders aangegeven van dit aanbod
gebruik te maken).

8. Beleidskalender ISD
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de beleidskalender van de ISD. De ISD bespreekt en
actualiseert, mede door wetgeving, maandelijks deze lijst. De lijst wordt voortaan, als sprake is van
wijzigingen, als ingekomen stuk meegestuurd met de vergaderstukken voor het dagelijks bestuur.
9. Managementinformatie
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de actuele managementinformatie en de
kwartaalrapportage. Het dagelijks bestuur heeft geen vragen of opmerkingen.
10. Ziekteverzuim januari 2017
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het verzuimpercentage. Het verzuimpercentage is,
mede door een aantal langdurig zieken en de griepgolf, erg hoog.
11. Wat verder ter tafel komt
Geen onderwerpen.
12. Rondvraag en sluiting
 De wethouders Financiën zijn bij elkaar geweest en maken zich zorgen over de schommelingen
van de begroting.
 Vanuit het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout komt het signaal dat steeds meer mensen naar
een verpleegtehuis buiten de eigen gemeente moeten verhuizen. De partner met een indicatie
voor de Regiotaxi heeft dan een probleem met het aantal zones voor de Regiotaxi en kan
haar/zijn partner dan niet meer dagelijks bezoeken. Secretaris gaat dit intern na, omdat in deze
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situaties sprake is van maatwerk. Ook het dagelijks bestuur vindt dat een dagelijks bezoek aan
een partner in een verpleegtehuis mogelijk moet zijn en dat hiervoor extra zones toegekend
moeten worden.
Aansluitend aan de vergadering heeft mevrouw Fles een overleg met secretaris om de ervaringen
met de invoering van een schoon en leefbaar huis te bespreken. De ervaringen van Noordwijk
neemt de ISD mee met de invoering van een schoon en leefbaarhuis bij de overige drie
gemeenten. (noot notulist: besloten is om alle klanten die 1 april 2017 overgaan in maart nog een aanvullende
informatieve brief te sturen over een schoon en leefbaar huis).

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 16 maart 2017

De voorzitter,
A.D. de Roon

De secretaris,
R.J. ‘t Jong
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