VERSLAG

van de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek,
gehouden op donderdag 26 november 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 R.J. ‘t Jong, secretaris
mevrouw C.A.M. (Elian) Cozijn, notulist
de heer J. van Rijn, beoogd lid

AFWEZIG:

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De vergadering vindt via MS Teams plaats.
Wethouder A. de Jong vervangt tijdelijk de heer Van Rijn, maar is vandaag verhinderd. Het algemeen
bestuur neemt 30 november 2020 een besluit over de benoeming van het DB-lid namens Hillegom.
Mevrouw Langeveld heeft van Hillegom input gekregen op de voorstellen en neemt deze mee met de
bespreking.
In Teylingen is de begrotingswijziging als hamerstuk naar de raad gegaan. Vanuit de raad Teylingen
heeft de heer Van Kempen de welgemeende complimenten voor de ISD organisatie gekregen, en met
name voor de uitvoering van de Tozo. Ook het expertteam van Lisse en de raad van Noordwijk
hebben hierover complimenten geuit. Ook in Lisse is het een hamerstuk voor de raad van
26 november 2020 en de raad van Noordwijk heeft al een positieve zienswijze ingediend.
In Teylingen is men bezig met het verstrekken van mondkapjes voor mensen met een laag inkomen
en is het de bedoeling om die via de MareGroep te regelen. Ook andere gemeenten hebben een
verzoek gekregen en indien mogelijk kunnen zij hierbij ook aansluiten. In Noordwijk is ook een lokaal
initiatief gestart. Afgesproken is elkaar op de hoogte te houden van de plannen/ontwikkelingen. (noot
notulist: de HLT gemeenten hebben besloten dit via een bedrijf uit Purmerend te regelen)

2. Verslag dagelijks bestuur van 1 oktober 2020
Tekstueel:
Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Geen opmerkingen.
3. Lijst van toezeggingen
De lijst van toezeggingen is besproken. De toezegging 2020-05 (I-Health): planning wordt
1e helft 2021.
4. Ingekomen stukken en overzicht besluiten beleidsstukken 2018 en 2019
4.a Ingekomen en uitgaande stukken
Het dagelijks bestuur heeft kennisgenomen van het overzicht en heeft geen opmerkingen.
b. Overzicht beleidsstukken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het overzicht. De begroting 2021 staat nog open bij
Teylingen, maar de raad heeft deze wel besproken.

5.
Stand van Coronavirus inclusief Tozo
Ten opzichte van het vorige overleg is er weinig nieuws te melden. De hulp bij het huishouden en de
dagopvang gaan door en er zijn mogelijkheden voor alternatieve zorg. Per e-mail is het dagelijks
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bestuur daarmee akkoord gegaan.
De Tozo loopt door en het aantal aanvragen Bbz (niet Tozo) valt nog mee. De vraag is wel welke
consequenties het lang dicht houden van bedrijven zoals de horeca tot gevolgen heeft. Het aantal
uitkeringsgerechtigden neemt wel toe.
Afgelopen week heeft de VNG een brief gestuurd over de verlenging van de meerkosten
coronamaatregelen (zoals bv mondkapjes) tot 1 januari 2022.
Bij Schulddienstverlening is nog geen sprake van een toename en dat is wel te verklaren, omdat
mensen eerst WW of levensonderhoud Tozo krijgen en daardoor wel inkomsten hebben.
Intern gaat het goed bij de ISD; per dag zijn circa 20 medewerkers op kantoor en de anderen werken
thuis. Sommige medewerkers ervaren het thuiswerken prettig en anderen ook weer niet. Consulenten
missen het persoonlijk contact met klanten en collega’s. Dat er in de toekomst meer thuis gewerkt
gaat worden dan voor de coronatijd is wel de verwachting, maar fulltime thuiswerken wordt naar
verwachting niet de norm.
Vanuit het dagelijks bestuur is een aantal opmerkingen gemaakt/vragen gesteld.
De samenwerking tussen de ISD en het SPW is goed en de plaatsingen via het SPW gaan de goede
kant op. Zijn er plannen om voor de doelgroep iets extra’s te doen? Voor mensen die net in de
uitkering zitten is de verwachting dat deze straks weer makkelijk uitstromen, maar voor de mensen die
lang in de uitkering zitten wordt dat steeds moeilijker, omdat er meer concurrentie is. Het is belangrijk
om die doelgroep niet te vergeten.
Het is fijn dat de dagbesteding doorgaat, maar er zijn ook signalen dat mensen het ook spannend
vinden. Daarom is het belangrijk dat het contact met klanten blijft en dat alternatieve zorg mogelijk is.
Bij de eerste coronagolf in maart/april was sprake van een daling bij de meldingen Wmo en ook bij de
tweede coronagolf is sprake van een lichte daling. Mensen wachten langer om zorg aan te vragen.
Ook bij het collectief vervoer is sprake van een daling en dat is logisch.
Project Meedoen loopt en er zijn vorderingen, maar door de coronamaatregelen zijn die minder dan
vooraf bedacht. Juist bij dit project is persoonlijke aandacht/fysieke gesprekken belangrijk en dat is nu
niet mogelijk. Project Meedoen heeft zeker de aandacht en het voordeel is dat de ISD voor deze
doelgroep een aparte consulent heeft.
6. Voorstel ‘alternatieve zorg’ tweede coronagolf
Het dagelijks bestuur is per e-mail al akkoord gegaan met het voorstel. De ISD heeft de
zorgaanbieders van dit besluit op de hoogte gesteld.
7.

Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2021 en
Uitvoeringsregelsmaatschappelijke ondersteuning 2021
Het dagelijks bestuur heeft het Uitvoeringsbesluit en de Uitvoeringsregels maatschappelijke
ondersteuning 2021 vastgesteld.
8. Verordening beslistermijn schulddienstverlening ISD Bollenstreek 2021 en Beleidsplan
schulddienstverlening ISD Bollenstreek 2021-2022 en Evaluatie Vroeg Eropaf
Het dagelijks bestuur heeft de vraag gesteld of het aanbieden van dit beleidsplan
schulddienstverlening nu verplicht is of ook later kan, zodat het beleidsplan in één keer naar de raad
in plaats van twee keer in een jaar tijd. Daarnaast speelt dat het aparte beleidsplan van Teylingen tot
1 juli 2021 loopt.
Vanwege de wetswijziging moet naast de verordening een aantal zaken wel in het beleidsplan
opgenomen worden, zoals Vroegsignalering en hulp aan zelfstandigen.
Het dagelijks bestuur heeft besloten om in plaats van het voorliggende beleidsplan de huidige
beleidsplannen te verlengen tot 1 januari 2022 en nu samen met de verordening een addendum naar
de raden te sturen. In 2021 kan ervaring opgedaan worden met de nieuwe wetgeving en nieuwe
ontwikkelingen. En vervolgens worden die meegenomen in het nieuwe beleidsplan voor 2022-2025,
waarbij het streven is één beleidsplan voor de ISD gemeenten. In het addendum komt de basis te
staan en in het nieuwe ‘moderne’ beleidsplan de verdere doorontwikkeling van schulddienstverlening.
De gemeenten van HLTSamen doen mee aan de pilot Vroeg Eropaf en de ISD voert dat uit, maar
Noordwijk doet daaraan nog niet mee. Vanaf 2021 is preventie wettelijk verplicht. Voorzitter bespreekt
dit met ambtelijk Noordwijk en komt daar volgende week op terug. Kwadraad is betrokken bij de
uitvoering van Vroeg Eropaf en is bereid om dat ook voor Noordwijk te doen. Voor de ISD is het
belangrijk dat Noordwijk snel een besluit neemt. Preventie betekent kosten aan de voorkant/de korte
termijn, maar levert op de lange termijn geld op.
Het dagelijks bestuur heeft geen opmerkingen op de verordening. Het addendum en de conceptbrief
voor de raden gaan per e-mail voor akkoord naar het dagelijks bestuur toe. Omdat de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening 2021 pas laat bekend is gemaakt, is vaststelling door de raden
voor 1 januari 2021 niet haalbaar en dat is een landelijk probleem. Burgers ondervinden daar geen
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nadeel van. Daarnaast vindt het dagelijks bestuur het voorstel van de ISD om voor het beleidsplan
2022-2025 een sessie met de raden te organiseren een goed idee.
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de evaluatie Vroeg Eropaf en heeft een aantal
opmerkingen gemaakt/vragen gesteld.
Wat betekenen de nieuwe ontwikkelingen voor de bestaande convenanten? De insteek is om zoveel
mogelijk aan te sluiten bij de landelijke convenanten en daarnaast de bestaande convenanten waar
nodig te actualiseren/op elkaar aan te laten sluiten. Het aanpassen van de convenanten wordt aan de
lijst van toezeggingen toegevoegd.
Uit landelijk onderzoek blijkt dat sprake is van een forse toename, houden we rekening met een forse
stijging? De ISD verwacht dat een grote toestroom meer speelt bij de grote steden en minder in de lijn
van verwachting voor de Bollenstreek. Dat is ook de reden om regelmatig, op basis van de instroom,
naar de formatie te kijken. Bij Vroeg Eropaf maakt de ISD naast de professionals ook gebruik van
professionele vrijwilligers. Schuldhulpmaatje is daarbij nog niet betrokken, maak wordt als aanbeveling
voor de toekomst in het voorstel opgenomen.
Sluiten de diverse convenanten (Vroeg Eropaf en voorkomen huisuitzetting) goed op elkaar af?
In het voorstel staat per 3 maanden de formatie bekijken. Bij een goede onderbouwing vindt het
dagelijks bestuur dat geen probleem.
Het klopt dat Noordwijk heeft meebetaald aan alleen de opstartkosten.
Wat Vroeg Eropaf oplevert mag in brede zin explicieter gemaakt worden en vooraan in de evaluatie
opgenomen worden. Wat het concreet financieel oplevert is lastig te zeggen. Uit landelijk onderzoek
blijkt dat € 1,- aan kosten voor preventie op termijn € 2,17 oplevert. Het project levert ook meer op,
zoals meer gegevens, kennis en ervaring. Het is goed om dat ook te vermelden.
Waar is het bedrag van € 5.000,- dat Stek bijdraagt op gebaseerd? Dat is destijds een afspraak
geweest. Het zou mooi zijn als ook andere partijen mee gaan betalen aan Vroeg Eropaf, omdat zij
uiteindelijk ook voordeel hebben.
Gaan we nog verder uitbreiden met partijen en hoe zit het met de Privacy. De Privacy is door de
nieuwe wet (Wgs) makkelijker geworden en de landelijke conveanten zijn naast de AVG gelegd en die
voldoen daaraan.
Hoe gaan we om met mensen die geen hulp aanvaarden? De vraag is daarbij hoever willen we gaan;
laten we mensen los of blijven we ze schaduwen. Dit is een onderwerp voor de sessie met de raden.
De evaluatie van Vroeg Eropaf wordt op een aantal onderdelen aangepast en gaat samen met de
verordening en het addendum naar de raden toe.
9. Vervoer naar locatie Marente
Het dagelijks bestuur heeft het voorstel besproken en kiest voor dezelfde optie als vorig jaar.
Aangezien dit voorstel ook een relatie heeft met het onderzoek naar een algemene voorziening voor
vervoer begeleiding geldt deze verlenging tot 1 juli 2021. Voor 1 juli 2021 moet er meer duidelijk zijn.
De voorwaarden om gebruik te maken van de Regiotaxi is complex. Naar welke locaties is dat wel
toegestaan en wat valt als voorliggende voorziening onder de Zorgwet. De ISD zorgt voor een korte
notitie met meer informatie over deze problematiek.
10. Aanbesteding Medische advisering
RDOG heeft het contract opgezegd en dat is de aanleiding om een aanbesteding te starten.
Vanwege tijdsdruk is het advies om deze aanbesteding onderhands uit te voeren en niet via de
Europese aanbesteding. Het dagelijks bestuur gaat akkoord met dit voorstel en het startdocument
onder de afspraak dat de ISD in de aanbiedingsnotitie de reden om af te wijken wat explicieter
beschrijft.
11. Vergaderrooster 2021
Het dagelijks bestuur heeft het vergaderrooster voor het dagelijks- en algemeen bestuur 2021
vastgesteld.
12. Wat verder ter tafel komt
13. Rondvraag en Sluiting
Het Rijk heeft besloten dat gemeenten niet volledig gecompenseerd worden voor het
Abonnementstarief. Hoe willen we daar met elkaar omgaan om de kosten beheersbaar te houden? In
het document van de overheid wordt net gedaan of gemeenten niet kijken naar de zelfredzaamheid
van burgers. Dat is wel het geval en in het verleden haakten mensen af vanwege de hoge eigen
bijdrage, maar dat is door het Abonnementstarief niet meer het geval. In het land zijn diverse
initiatieven om bepaalde doelgroepen uit te sluiten of om bepaalde taken als algemene voorziening te
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organiseren. De ISD volgt deze initiatieven en komt met een voorstel voor het dagelijks bestuur met
daarin wat doen we wel/niet en hoe willen we hier als ISD gemeenten mee omgaan.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 17 december 2020
De voorzitter,
D.T.C. Salman

De secretaris,
R.J. ‘t Jong
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