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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   Z-16-56958\3. Bestuur\6923 
Datum voorstel:   7 september 2016 
Datum collegevergadering:  12 september 2016 

Datum raadscommissie:  29 september 2016 
Datum raadsvergadering:   13 oktober 2016 
Portefeuillehouder:   mw. Snuif 

Behandelend ambtenaar:   R. van Tilburg 
E-mailadres:   r.vantilburg@teylingen.nl 
Telefoonnummer:     0252 -783537 

 
Agendapunt:  -- 
 

Maatschappij Raadsvoorste l 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp:  Opdrachtgeverschap ISD Bollenstreek (art 42 GR) 
 

 

Wij stellen voor 
 

- In te stemmen met de positieve zienswijze op de onderwerpen van het 
opdrachtgeverschap van de ISD Bollenstreek.  

 
 

 
Inleiding 

Jaarlijks kunnen de gemeenteraden in het kader van artikel 42 van de 
Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek (GR ISD Bollenstreek) onderwerpen 
agenderen rond het opdrachtgever en –nemerschap. Na een inventarisatie bij de 

gemeenteraden heeft het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek besloten om vier 
onderwerpen nader uit te werken, het gaat om: 

1. Tegenprestatie naar vermogen 

2. Minimabeleid (gekanteld minimabeleid onder Participatiewet) 
3. Bezuinigingen 
4. Handhaving in brede zin 

De ISD Bollenstreek heeft deze onderwerpen nader uitgewerkt en legt de eerste drie 
onderwerpen nu voor aan de gemeenteraden. Het voorstel over handhaving volgt op een 
later moment.  

 
Bestaand kader/context 
Jaarlijks kunnen gemeenteraden op grond van artikel 42 van de GR ISD Bollenstreek 

onderwerpen agenderen voor het opdrachtgever en –nemerschap. Na inventarisatie bij 
de gemeenteraden is dit jaar besloten om vier onderwerpen uit te werken.  
  

Beoogd effect 
Het sturing geven aan de beleidsvoorbereiding van de ISD Bollenstreek. En de verdere 
beleidsontwikkeling van de diverse onderwerpen zodanig dat het beleid beter aansluit 

op de wensen en behoeften van inwoners.  
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Argumenten 
a. In de zienswijze is de zienswijze van de gemeente opgenomen.  

In de zienswijze is per onderwerp de zienswijze opgenomen. Hieronder volgt per 
onderwerp een toelichting.  
 

Tegenprestatie naar vermogen 
Sinds de invoering van de Participatiewet is het mogelijk om cliënten een tegenprestatie 
te laten leveren. De tegenprestatie is geen re-integratie. Het is puur gericht op de 

wederkerigheid: iets terugdoen voor de uitkering. De afgelopen tijd is met Stichting 
Present ervaring opgedaan op het gebied van groepsgerichte tegenprestatie. Op basis 
van deze ervaringen worden nu vier voorstellen gedaan: 

 
a) Het beleid aanpassen voor wat betreft de doelgroep en het al dan niet verplichte 

karakter ervan. De tegenprestatie naar vermogen alleen verplicht opleggen aan die 

klanten voor wie de tegenprestatie het meeste perspectief biedt (zinvol, lonend is).  
b) In de (nieuwe) verordening tegenprestatie naar vermogen criteria opnemen ter 

toetsing van de vraag of de te leveren tegenprestatie betaald werk verdringt of niet.  

c) Bij de registratie van een klant rekening houden met zijn eventuele tegenprestatie, 
de re-integratie-mogelijkheden en zijn fraudeprofiel.  

d) De ISD zal meer samenwerking zoeken met (gesubsidieerde) instellingen en met de 

ISD gemeenten. 
 
In deze voorstellen kunnen wij ons vinden omdat deze aansluiten op de ervaringen in de 

pilots en passen binnen de mogelijkheden van de ISD Bollenstreek.  
Wel willen we als gemeente nog nader onderzoek doen naar de uitbreiding van de 
doelgroep van de tegenprestatie in relatie tot de WMO. Inwoners in de Bollenstreek 

hebben namelijk veel talenten en mogelijkheden, ook inwoners met een beperking of 
een uitkering. In het nieuwe (concept) WMO-beleid (Transformatie-agenda) is 
opgenomen dat we in 2017 gaan bekijken hoe we het vrijwilligerswerk op een positieve 

manier beter kunnen koppelen aan het Servicepunt Werk en de WMO. Op dat moment 
zullen we ook bekijken welke rol de ISD Bollenstreek hierin kan vervullen.  
 

Gekanteld minimabeleid 
Bij de invoering van het Participatiebeleid is het gekantelde minimabeleid ingevoerd, de 
wetgever had namelijk categoriale bijzondere bijstandsregelingen vrijwel afgeschaft. De 

ISD Bollenstreek heeft de resultaten van het gekantelde minimabeleid in kaart gebracht 
en doet nu twee voorstellen: 

a) de notitie ‘Gekanteld minimabeleid PW’ vaststellen.  

b) het minimabeleid meer integraal vormgeven. 
Tevens doet de ISD de aanbeveling om integraal gemeentelijk minimabeleid te gaan 
vormen.  

 
De eerste analyse van de invoering van het gekantelde minimabeleid geeft nog geen 
aanleiding om het beleid daadwerkelijk aan te passen. Daarom kunnen we ons vinden in 

de voorstellen van de ISD Bollenstreek. Wel zullen we de resultaten van het minimabeleid 
de komende jaren moeten blijven monitoren.  
 

Wat betreft de aanbeveling, deze gaan we oppakken. We zijn blij dat dit signaal is 
afgegeven. Hier komt een nader voorstel voor.  
 

Bezuinigingen 
De ISD Bollenstreek heeft ook enkele mogelijkheden geschetst om bezuinigingen te 
realiseren. Het voorstel is om: 

a) kennis te nemen van de mogelijkheden tot bezuiniging;  
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b) af te zien van de weergegeven bezuinigingsmogelijkheden Wmo;  
c) af te zien van de weergegeven bezuinigingsmogelijkheden PW/minimabeleid;  
d) een eigen bijdrage in te voeren bij schuldregelingen die ten laste komt van 

schuldeisers (conform de NVVK richtlijn); alsmede  
e) (zie daarvoor het beleidsplan schulddienstverlening 2016-2020) meer in te 

zetten op het zelf uitvoeren van budgetbeheer (dit realiseert een bezuiniging op 

de bijzondere bijstand). 
NB: het voorstel D en E is niet van toepassing voor de gemeente Teylingen omdat in 
deze gemeente nog geen besluit genomen is over het nieuwe beleidsplan 

schulddienstverlening.  
 
De gemeenten kunnen zich vinden in de voorstellen omdat er geen aanleiding is om 

bezuinigingen door te voeren bij de WMO en/of de Participatiewet en het niet bijdraagt 
aan beter beleid voor onze inwoners.   
 

 
Kanttekeningen 
Geen. 

 
Financiële consequenties 
Geen 

 
Aanpak / uitvoering / participatie 
De zienswijze zal worden ingediend bij de ISD Bollenstreek. De ISD Bollenstreek draagt 

verder zorg voor de invoering van de voorstellen die zijn gedaan.  
  
Duurzaamheid 

Het sociaal beleid is gericht op versterken van eigen kracht van de samenleving en 
bieden van hulp en ondersteuning waar nodig. Op deze wijze dragen we bij aan sociale 
duurzaamheid. 

 
HLT 
Dit voorstel geldt voor alle deelnemende gemeenten aan de GR ISD Bollenstreek: de 

HLT-gemeenten, Noordwijk en Noordwijkerhout. 
 
Urgentie 

nvt 
 
Evaluatie 

De ISD Bollenstreek legt via de reguliere wijze verantwoording af over de programma’s 
waar zij uitvoering aan geeft.  

 

Bijlagen / achtergrondinformatie 
a) Aanbiedingsbrief 

b) Notitie artikel 42 GR met bijlagen 
c) Zienswijze 

  

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop       A. van Erk 
secretaris       burgemeester 
 

 



GEMEENTE HILLEGOM 
Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 

 

 

 

 

Kenmerk : Z-16-56958\3. Bestuur\6923  

Onderwerp : Opdrachtgeverschap ISD Bollenstreek (art 42 GR) Pagina 4 van 4 

 

Raadsbesluit 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
De raad van de gemeente Hillegom, 

  
Gelezen het collegebesluit van 12 september,  
 

gelet op artikel 42 van de Gemeenschappelijke Regeling,  
 
 

besluit: 
 
- in te stemmen met de positieve zienswijze op de onderwerpen van het 

opdrachtgeverschap van de ISD Bollenstreek.  
 

 

 
Aldus besloten in de raadsvergadering van 13 oktober 2016, 
 

 
 
 

de griffier       de voorzitter 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan     A. van Erk 


