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1 Voorwoord
Voor u Iigt de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-201 5 van de Qpmeenschappelijke
Regeling lntergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout
en Teylingen.
Bij het opstellen van de begroting hebben we kritisch gekeken naar de kosten en mogelijke
bezuinigingen. In het algemeen bestuur van 11 april 201 1 zijn de bezuinigingsvoorstellen voor de
exploitatiekosten besproken en goedgekeurd. Deze bezuinigingsvoorstellen zijn in deze begroting
verwerkt. Daarnaast is rekening gehouden met een algemene kostenstijging van 2%.
Bezuinigingsmogelijkheden op beleidsgebied zijn in deze begroting niet opgenomen, omdat dit een
bevoegdheid is van de gemeenteraden. Als gemeenteraden besluiten om het beleid aan te passen
dan volgt voor deze beleidsaanpassing een begrotingswijziging.
Als gemeenten mogelijkheden voor beleidsaanpassingen willen onderzoeken, dan kan de ISD op
verzoek een aantal scenario's uitwerken.
Het beleid van het huidige Kabinet wordt steeds duidelijker en dat heeft consequenties voor de
uitvoering van de Sociale Zekerheid in 2012 en de jaren daarna.
In het regeerakkoord is opgenomen dat de beschikbare gelden voor inburgering en re-integratie sterk
zullen dalen in de komende jaren. Voor 2012 hebben we rekening gehouden met 35% minder
padicipatiebudget. De ISD moet zoveel mogelijk padicipatieactiviteiten blijven on|ikkelen, die we uit
bestaande middelen kunnen betalen. Deze on|ikkeling houdt ook in dat we minder kosten ten laste
van het padicipatiebudget kunnen brengen. Hierdoor stijgt het financiële aandeel van de gemeenten
de komende jaren.
Het cliëntenbestand Iaat nu een stabilisatie zien. Voor 2012 verwachten wij een Iicht herstel. Wij gaan
efvan uit dat het cliëntenbestand in 2012 met 4% afneemt (van huidig aantal van 800 naar 770).
Door de vergrijzing en de huidige economische situatie zullen de zorguitgaven bij een gelijkblijvend
service- en dienstenniveau aanzienljk stijgen. Dit geldt zowel voor de Wmo-uitgaven als de uitgaven
bijzondere bijstand en minimabeleid.
Vanaf 2013 gaat de Wet werken naar vermogen in. Deze wet heeft consequenties voor de ISD
Bollenstreek, de IsD-gemeenten en de MareGroep. In 201 1 en 2012 zullen we hierover de nodige
notities en verordeningen voorbereiden en aan de raden ter vaststelling aanbieden. In 201 1 vindt
onderzoek plaats naar de mogelijkheden van een nauwere samenwerking met de MareGroep.
Hetjaar 2012 staat ook in het teken van de kanteling van de Wmo. Medio 2012 stellen de gemeenten
het Wmo beleidsplan vast. De consequenties voor de gemeenten en de ISD zijn nu nog niet duidelijk,
maar dat de kanteling Wmo consequenties heeft voor de ISD staat voorop. Ondanks dat dit niet het
doel is van de kanteling, biedt de kanteling besparingsmogelijkheden.
Mogelijk komt de dagbesteding en de begeleiding van de AWBZ naar de Wmo toe. Gemeenten
moeten op basis van de compensatieplicht passende ondersteuning bieden. De uitvoering van deze
taken kan aan de ISD worden overgedragen.
Eind 201 1 wordt bekend welke Werkpleinen van het UWV WERKbedrijf blijven bestaan en welke
ontmanteld worden. De kans is groot dat het Werkplein van de Duin- en Bollenstreek niet meer blijft
bestaan. We zullen ons dan al in 201 1 moeten beraden over de toekomst van ons Werkplein zonder
ketenpadner.
Naast de veranderingen die de komende jaren op ons afkomen blijft het een uitdaging om de kosten
van de voorzieningen te verlagen, zonder ingrijpend in het voorzieningen- en dienstverlenjngsniveau
te snijden.
Veranderingen staan voor uitdagingen en kansen. De ISD organisatie is klaar voor de toekomst,
waarbij we het belang van de cliënten en de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers van de
Bollenstreek hoog in het vaandel houden.
Lisse april 201 1
Dagelijks Bestuur
Intergemeentelijke Sociale Dienst
Bollenstreek
|egroting 201 2
Meerjarenramtng 201 3-2015
ISD Bollenstr|k
Aprll 201 1
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2 ISD in vogelvlucht
Tabel 1 ISD in vogelvlucht
x f 1.000 realisatie 2010 begroting 2011 begroting 2012
Uitkeringen
Padicipatie 2.1 76 2.1 15 1.498
Inkomen 10.635 10.680 10.574
Zorg 12.489 1 1.983 12.812
Totaal uitkeringen 25.300 24.778 24.8%
Personeelskosten 4.477 4.751 4.772
Huisvestingskosten 408 41 5 41 1
Uit|stedingen 537 461 470
Overige exploitatiekosten 602 727 752
Totaal exploitatiekosten 6.024 6.354 6.406
Doorbelaste exploit|iekosten Padicipatie 1 .1 55- 953- 641Totaal exploitatie 4.869 5.401 5.766
Totaal 30.169 30.179 30.649
ISD ëc vogdvlucht
Zoals in het voorwoord uitgelegd houden we in deze begroting rekening met een verlaging van het
Padicipatiebudget van 35 % ten opzichte van de begroting 201 1. Deze verlaging heeft gevolgen voor
de doorbelasting van de exploitatiekosten aan het Padicipatiebudget.
Begrotîng 2012
Meerjaren|mlng 2013-2015
ISD Bollenstreek
April 201 1
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3 lnleiding
De ISD Bollen|treek kent drie programma's:
@ Padicûiatie
* lnkomen
. Zorg
De formatie voor 201 2 is in deze begroting verwerkt.
Tabel 2 Formatieove|icht
Formatie ISD Bollenstreek 2012 onde|erdeling Zorg
totaal Padicipatie Inkomen Zorg bij'z.bijstand Wmo
Directeur 1 ,00 1 ,00
Medewerker P&O 0,89 0,89
BeleidsmedeweAer 2,56 2,56
Juridisch medewerker 1,00 1,00
Managementassisten|communiœtie 1 ,00 1 ,00
Afdelingshoofd 1 ,00 1,00
Consulent 37,69 9,49 10,76 17,44 4,73
4,08 3,18 4,73 1,45 3,28
Medewerker 1 1 ,99
Coördinator 3,72 3,72
Kwaliteitsmedewerker 2,68 2,68
Controller 1.00 1,00
Appliœtiebeheer 1 ,70 1 ,70
Consulent inanciën en control 3,38 3,38
Consulent Inteme Controle 1 ,89 1 ,89
Medewerker archief 1,00 1 ,00
Concierge 1 ,00 1,00
Totaal Re's 73,50 23,82 13,57 13,94 22,1 7 6,18 15,99
Uren = 1.300 per fte 95.550 30.966 17.641 18.125 28.818 8.034 20.790
Verdeling niet-klanturen 30.966 8.458 8.690 13.818
totaal uren 95.550 26.099 26.815 42.636
totaal % per programm: !.#.#,0O%q 27,3..114 28,0|/0 44,92% 2)6#4.% ï2, 14%
Voor de omrekening naar salariskosten hebben wij gebruik gemaakt van de tabel kosten per
salarisschaal (zie bijlage 1).
De formatie in 201 1 is 75,61 fte. In de huidige cijfers is al rekening gehouden met de teruggave van
0,5 fte consulent in verband met de nieuwe aanbesteding Hbh. Ook is de tweede fase van de
formatie-uitbreiding, zoals aangekondigd in begrotingswijziging 2010-1, niet in deze begroting
venverkt, Het gaat hierbij om de functies:
0,44 fte managementondersteuning/communicatie
0,67 fte consulent P&O
0,48 fte applicatiebeheerder
De besparing in de begroting is hierdoorf 96.730. De post inhuur is met f 85.000 verhoogd om
mogelijk te maken dat voor belangrijke taken externe capaciteit wordt ingezet. De netto besparing is
f 1 1 .730.
segroting 201 2
Meerjaœnraming 2013-2015
ISD Bollenstreek
April 201 1
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4 Begroting per programma
4.1 Inleiding
De wijze van budgettering is vanaf 2010 anders dan we gewend zijn. De budgetten voor WWB, Ioaw
en Ioaz zijn opgenomen in de zogenaamde BUIG. Hier een overzicht van de verwachte budgetten.
Tabel 3 yprw|çhte budg|ttpp 2012
Rijksbijdragen voor
gemeenten 2012 Padicipatie l-deel
BUIG Bbz vast Bbz declarabel Totaal l-deel
Hillegom 356,631 y 893,996 $ 3.653 75.86| j .g8a.5q (;
Lisse 280.790 1 .613.508 5.740 31 .894 1 .651.142
Noordwijk 420.252 2.420.070 2.377 13.210 2.435.658
Noo|jkemout 1 75.393 1 .121.514 1.990 1 1,057 1 .134.560
Teylingen 265.314 1 .998.212 32.928 182,973 2.214.1 12
Totaal q rpjàrlrlk 9.04.|/.#0 56.688 115.000 9.41 8.%4
In 2010 is de BUIG in werking getreden. Dit houdt in dat er 1 budget is voor WWB, WIJ, loaw en Ioaz.
Alleen de Bbz heeft nog een vast en een declarabel deel. De hoogte van de budgetten zijn
schattingen gebaseerd op de huidige budgetten. We vefwachten dat de budgetten in de BUIG zullen
stijgen, waardoor het tekod voor de gemeenten zal dalen.
@ De IsD-gemeenten krijgen een budget dat (grotendeels) is gebaseerd op historische uitgaven.
De uitgaven zijn de Iaatste jaren steeds gestegen, waardoor de budgetten voor de komende
jaren ook zullen stijgen.
œ De on|ikkeling van het macrobudget is de afgelopen jaren sterk beïnvloed door het
Bestuurlijk Akkoord. Daarin is o.a. geregeld dat de sterke schommeling van de budgetten
gedempt wordt. Voor de gemeenten was dat een gunstige regeling toen de cliëntenaantallen
dalend waren. Nu de cliëntenaantallen al jaren aan het stijgen zijn, houdt de Minister vast aan
de dempende werking, die nu sterk in het nadeel van de gemeenten uitpakt. In 2012 is deze
afspraak niet meer geldig.
Uit alle aankondigingen blijkt dat de budgetten voor inburgering -die zijn opgenomen in het
Padicipatiebudget- in ras tempo wordt teruggebracht tot nihil. Ook gaat het Rijk korten op de reintegratiegelden. Wij hebben rekening gehouden met een korting voor 2012 van 35% op het totale
budget. De ISD gemeenten hebben nog een bedrag van ruim C 500.000 in de meeneemregeling.
Hierdoor kunnen we de gevolgen van de budgetverlaging tijdelijk verminderen. We moeten
rekening houden met een veel Iager bedrag dat we kunnen afwentelen op het Padicipatiebudget.
4.2 Programma's
4.2.1 Padicipatie
Wat gaan we doen:/
Het Padicipatiebudget bestaat uit drie componenten. Twee daarvan worden door de ISD uitgevoerd:
inburgering en re-integratie. De derde component, Holland Rijnland beheert de Web-middelen
(educatie).
In 2012 gaan we zoveel mogelijk mensen laten inburgeren als de budgetten toelaten. We gaan erop
toezien dat onze cliënten zich ook inspannen om te padiciperen in de maatschappij. Dat geldt zowel
voor nieuwe trajecten als het bewaken van de voortgang van de trajecten uit 2009 en 2010. We blijven
dit doen met een eigen afdeling padicipatie (re-integratie/inburgering). Hierdoor besparen we
aanzienlijk in de kosten en hebben we maximale invloed op de resultaten. Het is in het verleden erg
belangrijk gebleken om heel strak op de vooftgang van de trajecten te sturen.
Begroting 201 2
Meetarenraming 201 3-201 5
ISD Bollenstreek
April 201 1
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Bij re-integratie zullen we ook in 2012 de nadruk leggen op de cliënten met de hoogste kwalificatie op
de padicipatieladder. Dat betekent dat we minder aandacht geven aan zorgtrajecten en maximaal
inzetten op cliënten met goede vooruitzichten op de arbeidsmarkt.
In 2012 gaan we de samenhang tussen re-integratie, padicipatie en mogelijk educatie vergroten. We
zijn ook aan het onderzoeken op welke manier we meer samenhang tussen de WWB en de Wmo tot
stand kunnen brengen, Bijvoorbeeld: inzet van WWB cliënten bij onze zorgleveranciers, het uitvoeren
van klusjes, huishoudelijke werkzaamheden, boodschappen, vefvoer en dergelqke.
Wat willen we bereiken?
We willen zoveel mogelijk burgers uit de Bollenstreek laten deelnemen aan de maatschappij. Het
resultaat daarvan moet zijn dat we zelfstandige burgers hebben, die voldoende geschoold en met
kennis van de Nederlandse taal en cultuur in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Wat gaat het kosten?
De kosten van dit programma bestaan uit externe trajecten en de kosten van de re-integratie
activiteiten van de ISD zelf. Bij de ove|eging over het in te zetten traject kijken we naar de
kosten/baten verhouding.
De kosten van de inburgeringstrajecten variëren per traject. De trajecten en de kosten zijn afhankelijk
van het niveau van de inburgeraar. Voor het uitgavenniveau blijft het beschikbare budget het plafond.
Met andere woorden: we passen onze uitgaven aan, aan het gezamenlijke padicipatiebudget.
Het aandeel in de exploitatiekosten bedraagt :
Tabel 4 overzicht Padicipatiekosten
Uitgaven ISD 640.615
Prog|mmakosten 857.764
Totaal Padicipatie 1.498.379
4.2.2 Inkomen
Wat gaan wij doen?
Ook in 2012 verstrekken we uitkeringen aan degenen die daar recht op hebben. We zijn streng aan de
poort en bij de handhaving. We doen dat op een professionele en klantvriendelijke manier met goed
opgeleide medewerkers.
We zetten ons in om onze cliënten zo snel mogelijk uit te Iaten stromen naar betaald werk.
Wat willen we bereiken
In 2012 blijven we streng aan de poort. Door vergaande automatisering is het mogelijk bestanden te
vergelijken met andere organisaties in en buiten de keten. in 2012 zullen meer organisaties
aangesloten zijn bij het DKD (Digitaal Klant Dossier).
Hierdoor kunnen onze medewerkers ieder signaal snel en effectief onderzoeken zodat we snel inzicht
hebben in welke aanvrager recht heeft op bijstand.
We blijven ons verder ontwikkelen op het gebied van e-dienstverlening. Invulformulieren via de
website zullen we steeds beter kunnen afhandelen met behulp van nieuwe technieken. In 2012 zal het
archief van de ISD helemaal digitaal zijn. We verwachten dat veel correspondentie met de cliënt via
email zal gaan en dat het merendeel van de aanvragen via internet tot ons zal komen.
Begroting 2012
Meetarenraming 201 3-2015
ISD Bollenstreek
April 201 1
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Wat gaat het kosten?
Tabel 5 uitgaven I-deel
x E 1.000
Inkomen 2010 2011 2012
BUIG 10.519 10260 10.504
Bbz 443 420 420
Debiteurenonkangsten -328 -350
Totaal inkomen 1 0.534 10.680 10.574
Wij ve|achten dat de resultaten van het herstel van de economische crisis in 2012 door beginnen te
werken in de cliëntenaantallen van de ISD. Dat Ieidt tot een Iichte daling van het bestand ten opzichte
van de realisatie 2010.
Tabel 6 ve|achte aantallen uitkeringsgerechtigden WWB en WIJ per 31 december
|e|eentenaa| 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hillego| 155 139 151 158 160 153
Lisse 117 95 120 148 135 143
Noordvâjk 156 171 200 190 194
Noord|jkerhout 89 90 90 110 95 107
Teylingen 148 131 163 178 180 173
Totaal 509 611 695 794 760 770
Toelichting:
2008 is inclusief Noordwljk;
2009 is exclusief 65+.
De aantallen van 2011 zijn de schadingen uit maart 2010
Tabel 7 verwachte aantallen uitkeringsgerechtigden IOAW/IOM per 31 december
Gemeentenaam 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hillegom 7 3 6 8 8 8
Lisse 8 8 9 7 7 7
Noordwijk 8 9 9 1 1 1 1
NoordAjkemout 1 2 2 4 4
Teylingen 2 4 9 8 8 8
Totaal q jà 24 35 44 38 38
|B
De uitkeringskosten bedragen gemiddeld per uitkeringsgerechtigde f 13,000. Voor de uitgaven over
2012 hebben we gerekend met een klantenaantal van 770 IINWBI en 38 (Ioaw/loaz)
808 klanten x f 13.000 = C 10.504.000.
Bbz
Daarnaast hebben we ook te maken met uitgaven Bbz, waarop de ontvangsten in mindering gebracht
worden. De uitgaven Bbz zijn fors te noemen. We verwachten dat veel zelfstandigen in 2012 een
beroep zullen doen op deze regeling. Hier staat tegenover dat 75% van de uitgaven door het Rijk
wordt vergoed. Dit naast het vaste budget dat gemeenten ontvangen.
Begroting 2012
Meedarenraming 2013-2015
ISD Bollenstreek
Aprit 201 1
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Wat gaat het kosten?
Tabel 8 Kosten I-deel
Exploil|ekosten 2.22|.000
Uitkeringen 10.574.000
Totaal 12.801 .000
4.2.3 Zorg
Wat gaan we doen?
De Wmo staat in het teken van de kanteling. In de begroting van 2012 is nog geen rekening gehouden
met de gevolgen van de Wmo kanteling. De kanteling gaat uit van de eigen kracht van burgers en is
eigenlijk de uitvoering van de Wmo zoals bij de start in 2007 is bedoeld. De kanteling heeft niet als
doel te besparen, maar biedt wel besparingsmogelijkheden.
De ISD wil graag met de veranderingen meedoen. Wij voeren echter maar één van de negen
prestatievelden uit. We zullen goed overleg met de gemeenten moeten voeren om te onderzoeken wie
het beste in staat is om de kantelingsgedachte vorm te geven. Op het moment dat daar meer zicht op
is komt de ISD met beleidsvoorstellen.
De ISD voert op het gebied van Zorg een aantal regelingen uit:
Tabel 9 Ovecicht uitgaven Zorg per gemeente
Begroting 2012
Noordwijk(x f 1.000) Hillegom Lisse Noordwijk erhout Teylingen Totaal
Zorg
Wmo - hulp bij het huishouden 1.319 1 .326 1.602 899 1 .421 6.568
Wmo - rolstoelen 105 200 240 150 205 900
Wmo - ve|oersvoocienlngen 425 457 773 386 495 2.536
Wmo - Monv|cieningen 214 263 254 214 371 1.317
Wmo - ondecoekskosten 9 8 10 7 1 0 45
Totaal programma WMO 2.073 2.254 2.879 1 .656 2.502 1 1.365
Ui|oeringskosten WMO 462 485 579 318 |08 2.552
Totaal WMO 2.535 2.739 3.459 1.973 3.210 13.917
Inkomensondersteunde voocieningen
Bijzondere Bijstand 327 253 357 198 268 1.403
kinderopvang 9 2 2 7 25 43
Totaal inkomensonde|t. voolz. 336 254 359 205 293 1.446
Ui|oeringskn, lnk. Onderst. Vz. 1 79 187 224 123 274 987
Totaal inkomensonde|t. voorz. 515 442 583 327 566 2.433
Totaal Programma Zorg.- 3.050 3.181 4.041 2.301 3.777 16.350
* Kosten Bijzondere Bijstand is inclusief chronisch zieken en collectieve ziektekostenvecekering en SSGA
Begroting 2012
Meerjarenraming 2013-2015
ISD Bollenstreek
April 201 1
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Uitgangspunten per gemeente per voociening
Onderstaand vindt u per gemeente een overzicht met daarin de realisatie 2010 (, de vastgestelde
begroting 2011 en de begroting 2012. Per gemeente staan de uitgangspunten voor de begroting.
Voor zover niets vermeld is uitgegaan van een prijsindex van 2% conform de ve|achting van het
CPB.
Hillegom
Tabel 10 begroting Hillegom 2012 t.o-v. 2010 en 2011
Zorg realisatie 2010 begroting 2011 begroting 2012
Wmo - hulp bij het huishouden 1154 1205 1319
Wmo - rolstoelen 94 103 105
Wmo - ve|oersvoocieningen 355 417 425
Wmo - |onvoocieningen 245 210 214
Wmo - ondecoekskosten 8 9 9
Totaal WMO 1856 1944 2073
Inkomensondersteunde voocieningen
Bijzondere Bijstand 314 295 327
kinderopvang 8 5 9
Totaal inkomensonderst. voofz. 322 300 336
Totaal Programma Zorg 2178 2244 2409
Hulp l)fj het huishouden
De ve|achting is gebaseerd op de begroting 2011 . Naast de zTo prijsstijging hebben we rekening
gehouden met een stijging van de kosten van 7,5% door een toename van het gebruik van de
voorziening Hulp bij Huishouden.
Rolstoelen
In voorgaande jaren was een stijging van de kosten te zien voor rolstoelen. Dit had te maken met het
ver-vangen van afgeschreven kooprolstoelen door huurstoelen. In 2012 verwachten we een stabilisatie
van de kosten, omdat bijna alle koopvoorzieningen inmiddels door huur zijn vervangen. De begroting
201 1 is het uitgangspunt voor de begroting 2012.
Ve|oersvoorzieningen
De nieuwe aanbesteding van het collectief vervoer is per 1 januari 2011 ingegaan. In de begroting
2011 is er in verband met deze nieuwe aanbesteding rekening gehouden met een extra kostenstijging
over het gehele vervoer van 15%. In 2012 hebben wij de begroting 2011 als uitgangspunt genomen.
Voor scootmobielen geldt net als voor rolstoelen dat bijna alle koopvoorzieningen door huur zijn
vewangen en we dus een stabilisatie van de kosten ve|achten.
Woonvoorziening
De cijfers van de begroting 2012 zijn gebaseerd op de begroting 2011 .In 2010 zijn er een paar grotere
Woonvoorzioningen geWeest.
Onderzoekskosten
De cijfers van de begroting 2012 zijn gebaseerd op de ewaringscijfers.
Biizondere bljstand
In 2010 bleek dat de inzet op bestrijding van armoede succesvol is. Veel mensen maken gebruik van
de inkomensondersteunende voorzieningen. Meer dan verwacht in de begroting 2011 . Het
uitgangspunt van de begroting 2012 is dan ook de realisatie 2010.
Kinderopvang
De realisatie 2010 is uitgangspunt voor de begroting 2012.
Begrotlng 201 2
Meejarenramix 201 3-2015
ISD Bollenstreek
Apri| 201 ï
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Lisse
Tabel 11 begroting Lisse 2012 t.o-v. 2010 en 2011
Zorg realisatie 2010 begroting 2011 begroting 2012
Wmo - hulp bij hjj huishouden 1260 121 1 1326
Wmo - rolstoelen 186 244 200
Wmo - ve|oeœvoocieningen 344 448 457
Wmo - |onvoocleningen 247 258 263
Wmo - ondecoekskosten 8 8 8
Totaal programma WMO 2046 2169 2254
Inkomensondersteunde voocieningen
Bijzondere Bijstand 243 188 253
kinderopvang 2 5 2
Totaal inkomensonderst. vool'z. 245 193 254
Totaal Programma Zorg 2291 2362 2599
Hulp bf/ het huishouden
De ve|achting is gebaseerd op de begroting 201 1 . Naast de 2% prijsstijging hebben we rekening
gehouden met een stijging van de kosten van 7,5% door een toename van het gebruik van de
voorziening Hulp bij Huishouden.
Rolstoelen
De begroting 2012 is gebaseerd op de realisatie 2010.
Ve|oersvoorzieningen
De nieuwe aanbesteding van het collectief vervoer is per 1 januari 201 1 ingegaan. In de begroting
201 1 is er in verband met deze nieuwe aanbesteding rekening gehouden met een extra kostenstijging
over het gehele vefvoer van 1 5%. In 2012 hebben wij de begroting 2011 als uitgangspunt genomen.
Woonvoorziening
De cijfers van de begroting 2012 zijn gebaseerd op de begroting 201 1.
Onderzoekskosten
De cijfers van de begroting 2011 zijn gebaseerd op de ewaringscijfers.
Blzondere bljstand
In 2010 bleek dat de inzet op bestrijding van armoede succesvol is. Veel mensen maken gebruik van
de inkomensondersteunende voorzieningen. Meer dan verwacht in de begroting 2011 . Het
uitgangspunt van de begroting 2012 is dan ook de realisatie 2010.
Kinderopvang
De realisatie 2010 is uitgangspunt voor de begroting 2012.
Begroting 2012
Meetarenraming 201 3-2015
ISD Bollenstreek
April 201 1
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Noordwijk
Tabel 12 begroting Noordwijk 2012 t-ov. 2010 en 2011
Zorg realisatie 2010 begroting 2011 begroting 2012
Wmo - hulp bij het huishouden 1 568 1463 1602
Wmo - rolstoelen 237 236 240
Wmo - ve|oersvoocieningen 650 758 773
Wmo - woonvoocieningen 302 249 254
Wmo - ondecoekskosten 9 10 10
Totaal programma WMO 2766 2716 2879
Inkomensondersteunde voocieningen
Bijzondere Bijstnnd 344 289 357
kinderopvang 1 5 2
Totaal inkomensonderst. voofz. 345 294 359
Totaal Programma Zorg 3110 3010 3238
Hulp W het huishouden
De ve|achting is gebaseerd op de begroting 2011 . Naast de 2% prijsstijging hebben we rekening
gehouden met een stijging van de kosten van 7,5% door een toename van het gebruik van de
voorziening Hulp bij Huishouden.
Rolstoelen
De begroting 2012 is gebaseerd op de realisatie 2010.
Ve|oersvoorzieningen
De nieuwe aanbesteding van het collectief vervoer is per 1 januari 201 1 ingegaan. In de begroting
201 1 is er in verband met deze nieuwe aanbesteding rekening gehouden met een extra kostenstijging
over het gehele vewoer van 15%. In 2012 hebben wij de begroting 201 1 als uitgangspunt genomen.
Woonvoorziening
De cijfers van de begroting 2012 zijn gebaseerd op de begroting 201 1 .ln 2010 zijn er een paar grotere
woningaanpassingen geweest.
Onderzoekskosten
De cijfers van de begroting 2011 zijn gebaseerd op de ewaringscijfers.
Bkzondere blstand
In 2010 bleek dat de inzet op bestrijding van armoede succesvol is. Veel mensen maken gebruik van
de inkomensondersteunende voorzieningen. Meer dan verwacht in de begroting 2011 . Het
uitgangspunt van de begroting 2012 is dan ook de realisatie 2010.
Kinderopvang
De realisatie 2010 is uitgangspunt voor de begroting 2012.
Begroting 2012
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Noordwijkerhout
Tabel 13 begroting Noordwijkerhout 2012 t-o.v. 2010 en 2011
Zorg realisatie 2010 begroting 2011 begroting 2012
Wmo - hulp bij het huishouden 973 821 899
Wmo - rolstoelen 134 148 150
Wmo - ve|oersvoocieningen 317 378 386
Wmo - woonvoocieningen 203 210 214
Wmo - onde|oekskosten 3 7 'ï
Totaal programma WMO 1629 1564 1656
Inkomensondersteunde voocieningen
Bijzondere Bijstand 190 120 198
kinderopvang 6 14 7
Totaal inkomensonderst. voorz. 197 1 205
Totaal Programma Zorg 1826 1565 1860
Hulp ô/j het huishouden
De ve|achting is gebaseerd op de begroting 2011 . Naast de 2% prijsstijging hebben we rekening
gehouden met een stijging van de kosten van 7,5% door een toename van het gebruik van de
voorziening Hulp bij Huishouden. Als blijkt dat er in 2011 een bestendinge lijn is in de toename van de
kosten zoals te zien in de realisatie 2010 dan dienen wij alsnog een begrotingswijziging in.
Rolstoelen
De begroting 2012 is gebaseerd op de realisatie 2010.
Vewoersvoorzieningen
De nieuwe aanbesteding van het collectief vervoer is per 1 januari 201 1 ingegaan. In de begroting
201 1 is er in verband met deze nieuwe aanbesteding rekening gehouden met een extra kostenstijging
over het gehele vervoer van 15%. In 2012 hebben wij de begroting 201 1 als uitgangspunt genomen.
Woonvoorziening
De cijfers van de begroting 2012 zijn gebaseerd op de begroting 2011.
Onderzoekskosten
De cijfers van de begroting 201 1 zijn gebaseerd op de ewaringscijfers.
Béjzondere blstand
In 2010 bleek dat de inzet op bestrijding van armoede succesvol is. Veel mensen maken gebruik van
de inkomensondersteunende voorzieningen. Meer dan verwacht in de begroting 2011 . Het
uitgangspunt van de begroting 2012 is dan ook de realisatie 2010.
Kinderopvang
De realisatie 2010 is uitgangspunt voor de begroting 2012.
Begroting 201 2
Meetarenraming 201 3-2015
ISD Bollenstreek
April 201 1

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 13 van 24

Z-09-04196 1.1 Post In - 16297

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 14 van 24

Z-09-04196 1.1 Post In - 16297

Wat willen we bereiken?
De ISD wil ervoor zorgen dat iedere bewoner van de Bollenstreek de voorziening krijgt waar hij of zij
recht op heeft. Dat willen we snel en efficiënt doen. Het is een continue proces om de doorlooptijden
naar beneden te krijgen, de admipistratieve rompslomp te beperken en de klantvriendelijkheid te
Het is onze ambitie o| ook bij dit programma onze cliënten zo Ygoed mogelijk van dienst te
vergroten,
zijn.
Wat gaat het kosten?
De kosten van de zorgvoorzieningen komen volledig ten Iaste van de gemeenten waarvoor de
voorziening is verstrekt.
Tabel 15 Kosten programma Zorg
Programmakosten 12.812.000
Exploitatiekosten 3.539.000
Totaal kosten Zorg 16.351 .000
4.3 Paragrafen
Het Besluit Begroting en Verantwoording kent een aantal verplicht op te nemen paragrafen.
4.3-1 Lokale heffingen
De ISD kent geen lokale he|ingen
4.3.2 Weerstandsvermogen
De ISD heeft geen eigen vermogen
4.3.3 Onderhoud kapitaalgoederen
De investeringen in verband met de inrichting van Amiant te Lisse worden geactiveerd en
afgeschreven over een periode van 10 jaar (de duur van het huurcontract). Hetzelfde geldt voor de
investering in automatisering, zij het dat de afschrijvingsperiode daarbij drie jaar bedraagt.
4.3.4 Verbonden partijen
De ISD is niet verbonden aan andere partijen.
4.3.5 Grondbeleid
De ISD heeft grond noch grondbeleid.
4.3.6 Financiering
De ISD rekent perjaar volledig af met de deelnemende gemeenten. Dat betekent dat we geen eigen
vermogen hebben en dus volledig afhankelijk zijn van de bevoorschotting door de gemeenten. Vanaf
2007 gaan de Rijksbijdragen rechtstreeks naar de gemeenten, waardoor we geen andere externe
financiers hebben dan de gemeenten.
4.3.7 Bedrijfsvoering
Rechtmatigheid
Ook in 2012 moeten wij voldoen aan de wettelijke rechtmatigheideisen. In het door het Algemeen
Bestuur vast te stellen toetsingskader en controleprotocol 201 1 staat beschreven aan welke wet- en
regelgeving de ISD moet voldoen. De accountant zal deze toetsen aan de uitvoering, zowel de
getrouwheid van onze cijfers als de rechtmatigheid van onze uitgaven.
Begroting 2012
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Padicipatiebudget
Een deel van de exploitatiekosten betalen we uit het padicipatiebudget. Als de overheid in de
toekomst bezuinigingen dc|on/oell op het padicipatiebudget heeft dat directe gevolgen voor de
middelen waar de gemeenten de ISD uit bekostigen.
lnkomen
In de afgelopen jaren hebben we moeten constateren dat de cliëntenaantallen sterk zijn gestegen,
zonder dat de ISD of de gemeenten daar invloed op konden uitoefenen. We verwachten dat we de top
bereikt hebben en dat de cliëntenaantallen in de komende jaren weer zullen dalen. Het stijgen van
cliëntenaantallen legt een grote druk op de organisatie. Ook het beëindigen van veel uitkeringen zal
een extra inspanning vragen.
Zorg
Voor de voorzieningen en de bijzondere bijstand geldt dat het open einde regelingen zijn. De
begroting wordt opgesteld aan de hand van ewaringscijfers en verwachte ontwikkelingen. Ondanks
dat dit zorgvuldig plaatsvindt, is het mogelijk dat er veel meer of veel minder van een voorziening
gebruik gemaakt wordt. De ISD zal de gemeenten bij a|ijkingen van de begroting zo snel mogelijk
informeren over de financiële gevolgen.
We hebben geen invloed op het aantal aanvragen. De enige manier om de hoogte van de uitgaven te
sturen is aanpassing van de voo|aarden waaronder voorzieningen worden verstrekt. Dat is per
definitie een actle achteraf. Hierdoor kunnen de uitgaven in enig jaar explosief stijgen.
Bedrijfsvoering
Eerder genoemde risico's kunnen ook gevolgen hebben voor de personele bezetting.
De ISD is verzekerd tegen de gebruikelijk risico's zoals brand en gevolgschade, inbraak en wettelijke
aansprakelijkheid.
Begroting 201 2
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5 Programmabegroting
5.1 Proprammabegroting
Tabel 16 ovecicht kosten ppç prpgr|mmp
2010 2911 2012
programma
x E 1.000 realisatie begroting begroting
Padicipatie
Inkomen
Zorg
Totaal 4.4.1 69 30.179 .../0.65%.
2.176
12.353
15.639
2.1 15
1 2.378
15.686
1 .498
12.801
16.351
5.2 Toelichting
5.2.1 lnleiding
De programmabegroting is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daawoor geeft.
5.2.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de begroting
De baten en Iasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong
vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.
Personeelslasten worden in principe toegekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Als
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van
jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden
sommige personele Iasten echter toegekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt,' daarbij
moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van
gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.
De ISD heeft per definitie een verlies. De gemeenten dragen bij in dit tekort.
Begroting 201 2
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5-3 Verdeling van de kosten
De totaalbedragen van de verschillende programma's zijn terug te vinden in de programmabegroting
(hoofdstuk 3).
Tabel 17 overzicht kosten per programma per gemeente
(x f 1.090) Padicipatie Inkomen Zorg Totaal
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2(111 2012
Hillegom 518 357 2.655 2.597 2.921 3.051 6.094 6.005
Lisse 423 281 2.187 2,294 3.072 3.181 5.682 5.756
Noordwijk 565 420 3.298 3.203 3.830 4.041 7.694 |.665
Noordljkerhout 243 175 1 .438 1 .555 2.1 '/1 2.301 3.852 4.031
Teylingen 366 265 2.800 3.152 3.691 3.776 6.856 7.194
|.|.|.|.| !. ....... .... . . .... . . . ... . .... . ...... ... .. .. . ||| . ,1..||. |||..... .. .... .... .. .. .. .| ||| '! ||! . ||l ||/ ||l .. . .. -. .. . . ..-|.| :||. ...... -............|.|. !.||'|||i |. .. . -...... . .... |!..|.!.|.| .|................. ....... |||||!... |6..||7 ||1.. . .... . . . . . ||$ ||| . ||| ||1||| .
Tabel 18 Verdeelsleutel exploitatiekosten
Verdeelsleutel Inwonertal Lage % gewogen
exploitatiekosten inkomens gemiddeld
Hillegom 20.627 2.620 18,14
Lisse 22.691 2.620 19,00
Noordwijk 25,407 3.320 22,69
Noordwijkerhout 15,559 1 .635 12,44
Teylingen 35,759 3,520 27,73
Totaal 119.308 13.49( 100,00
(bron opgaaf
gemeentes)
De gegevens voor de vaststelling van het inwoneraantal en het aantal inwoners met een Iaag inkomen
moeten, volgens de Gemeenschappelijke regeling komen uit de verdeelsleutel van de algemene
uitkering uit het Gemeentefonds met peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het
begrotingsjaar. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft deze
verdeelsleutel iederjaar op 1 januari .
In 2011 heeft het ministerie deze verdeelsleutel nog nlet openbaar gemaakt. Om toch de
berekeningen in deze begroting zo accuraat mogelijk te kunnen maken hebben wij de
inwoneraantallen en de aantallen Iage inkomens opgevraagd bij de deelnemende gemeenten. Zij
hebben de cijfers zoals door hen doorgegeven aan het CBS opgegeven.
Bij de definitieve afrekening zullen wij gebruik maken van de dan bekende cijfers per 1 januari 2011.
Degroting 2012
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5.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten
Salariskosten
De berekening van de salariskosten is terug te vinden in bijlage 1.
Personeelsvergoedingen ISD
De personeelsvergoeding staat in relatie tot de salariskosten.
Overige personeelskosten
De kosten omvatten opleiding, vorming en training, werving en selectie van personeel kosten van
kinderopvang, Arbozorg, kosten ondernemingsraad personeelsvereniging, personeelsuitje
kerstpakketten, etc.
Deze kosten worden begroot in relatie tot de salariskosten
We hebben bij de overige kosten rekening gehouden met een verhoging van 2 Oé .
Huur front- en backoffice
Betreft de huur van het gebouw aan de Hobahostraat 92
Automatisering
Alle kosten van automatisering zitten in deze post.
Reclame- en promotiekosten
De kosten zijn voor informatieverstrekking aan onze cliënten.
Vakliteratuur
Onder deze post staan de kosten van vakliteratuur en Iidmaatschap Divosa en Stimulansz, deelname
|B-benchmark, diverse wetboeken, handboeken, dag- en weekbladen en boeken en tijdschriften.
Huisvestingskosten
Dit betreft schoonmaken/onderhoud gas, water en elektra, kantoorinventaris, planten verzekering en
afschrijvingskosten nieuwbouw werkcentrum.
Kantoorkosten
Deze post bestaat uit kantooradikelen, telefoon en fax, pofti, kantoormachines en kantinekosten.
Kosten Sociale recherche
Hieronder vallen de kosten van het samenwerkingsverband dat na de opschaling is ontstaan.
Accountantskosten
In zollvkndt een aanbesteding plaats.
Advieskosten
Hierin zijn opgenomen verwachte advieskosten voor o.a. aanbestedingen.
Inhuur en ui|endkrachten
Met de komst van de flexibele schil en de volledige invulling van de formatie, verwachten we veel
minder uit te geven aan inhuur en uitzendkrachten.
Uitbestedingen Gemeente Teylingen
De ISD maakt gebruik van de diensten van de gemeente Teylingen op het gebied van automatisering
en personeelsadministratie.
Begroting 2012
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Algemene kosten
Hierin is opgenomen presentiegelden commissie bemaar & beroep en de cliëntenraad proceskosten
opvragen van voeduiginformatie contributies kosten salarisve|erking personeel verzekeringen en
diverse kleine kosten.
Bankkosten en rente
In 2010 is een nieuw contract gesloten met de BNG. Dit contract leidt tot Iagere inkomsten.
6 Meerjarenbegroting 2013-2015
Tabel 20 overzicht van meerjarenbegroting 2013-2015
2013 2014 2015
x E 1.|20 x f 1.000 x E 1 .000
Iasten
Salariskosten ISD 4.440 4.507 4.574
Personeelsvergoedingen ISD 96 98 99
Overige personeelskosten 173 1 75 1 78
Huur front- en backoffice 286 290 294
Automatisering 347 352 358
Reclame- en promotiekosten 52 53 53
Vakliteratuur 10 1 1 1 1
Huisve|ingskosten 75 76 77
Kantoorkosten 194 197 200
Accountantskosten 62 63 64
Advieskosten 41 42 43
Inhuur en uiàendkrachten 135 137 139
Uitbestedingen Teylingen 259 263 267
Sociale recherche 89 90 92
Uitvoeringskosten 129 131 133
Algemene kosten 57 58 59
Afschrijving kantoormeubilair 57 58 59
DoorbelaMe exploitatiekosten Padicipatie 550- 458- 365totaal exploitatiekosten 5.952 6.141 6.333
Uitkeringen
Padicipatie 1.521 1 .544 1.567
Inkomen 10.733 1 0.894 1 1.057
Zorg 13.004 13.199 13.397
Totaal uitkeringen 25.258 25.637 26.021
Totaal uitgaven 31.210 31 .778 32.354
In bovenstaande cijfers is uitgegaan van het huidige beleid en wetgeving.
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Bijlage 1 Bezuinigingen
Tabel 21 overzicht verwerking bezuinigingsopdracht
Begroting 2011 6.353.589
Bezuinigingsopdracht bestuur
0,05 fte Wmo consulent 24.000
1. Kapitalise|ng enkele functies 12.000
4. Huisv|ting 4.000
5. Automatisering 15.000
6. Postbezorging 5.000
1 1. Schoonmaak 8.000
Totaal te bezuinigen 68.000
Basis voor begroting 2012 6.285.589
2% prijsindex 125.712
Toegestane begroting 6.411 .301
Huidige begroting 6.406.153
Extra bezuiniging 5.147
Bijlage 2 Kosten per salarisschaal
Tabel 22 kosten per salarisschaal
loonkosten voor loonkosten voor
Totaal schaal
begroting 2012 begroting 2012
Directeur 1,00 14 101 .071 101 .071
Medewerker P&O 0,89 10 66.1 62 58.884
Beleidsmedewerker 2,56 1 1 75.599 193.534
Julidisch medewerker 1,00 10 66.162 66.162
Managementassistenvœmmuniœtie 1 ,00 8 52,726 52.726
Afdelingshoofd 1.00 12 85.415 85.415
Gonsulent 37,69 9 59,447 2.240.573
Medewerker 1 1 ,99 7 46.650 559.333
Coördinator 3,72 10 66.1 62 246.121
K|liteitsmedewerker 2,68 10 66.162 1 77.31 3
Controller 1,00 12 85.415 85.41 5
Appliœtiebeheer 1,70 9 59.447 101.061
Consulent tinanciën en control 3,38 9 59.447 200.932
Consulent Interne Controle 1,89 10 66.162 125.045
Medewerker archief 1 ,00 6 42.515 42.515
Concierge 1 .00 4 38.454 38.454
Totaal Re'. 73,59 qr/ïflljj)
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