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Voorwoord

Voor u liggen de halfjaarcijfers 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale 
Dienst (ISD) Bollenstreek. In dit overzicht rapporteren wij over de verwachte resultaten over 2020, op 
basis van de realisaties over het eerste halfjaar en de vooruitzichten over het tweede halfjaar. We 
hebben de realisaties over 2019 ook betrokken bij de prognose over 2020.

De belangrijkste financiële conclusies zijn:
1. De exploitatiekosten zijn hoger dan begroot door de extra formatie voor begeleiding van 

statushouders van 2,19 fte en door de extra uitvoeringskosten Tozo.
Voor de kosten van de statushouders volgt een begrotingswijziging. De uitvoeringskosten voor 
de Tozo waren niet voorzien. De gemeenten ontvangen een vergoeding voor de extra 
uitvoeringskosten van de ISD.

2. Bij de Participatiewet zien we een overschrijding, waarvan de oorzaak ligt bij de uitvoering van 
de Tozo regeling. De kosten van verstrekkingen voor levensonderhoud ontvangen de 
gemeenten volledig terug van de overheid.

3. De Zorguitgaven laten een kleine overschrijding zien. Ook daarvoor geldt dat gemeenten extra 
geld ontvangen voor extra uitgaven vanwege de Coronacrisis (mondkapjes, gel).

4. Voorspellingen over het effect van de komst van de Integrale Toegang zijn over 2020 niet 
nodig. We verwachten dat we pas in 2021 een vertaling in cijfers zullen zien inzake de 
Integrale Toegang.

Bij het opmaken van de halfjaarcijfers zitten we nog volop in de Coronacrisis. Veel omstandigheden 
veranderen hierdoor. We kunnen nog steeds niet goed inschatten welke gevolgen dit voor de 
begroting van de ISD Bollenstreek heeft. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de financiële gevolgen 
beperkt zullen zijn voor 2020.

De gemeenten hebben een financieel voordeel bij de vergoeding van de uitvoeringskosten voor de 
Tozo. De ISD Bollenstreek heeft met minimale middelen de uitvoering opgepakt. De gemeenten 
houden daarom geld over van de vergoeding van de overheid.

Lisse, augustus 2020

Dagelijks Bestuur
Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek
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Exploitatieoverzicht

Tabel 1 Overzicht van verwachte baten en lasten 2020
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Toelichting

Overhead
Naar verwachting blijven de uitgaven voor overhead binnen de begroting. Per post zijn er onderling 
kleine positieve en negatieve resultaten. 

De salariskosten zijn gebaseerd op de toegestane formatie, de consequenties van HR21 en de 
salaristabellen per 1 januari 2020. Op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen drie jaar komen we uit 
op een gemiddeld realisatiepercentage van 95%.
  
De uitbreiding van de formatie met 2,19 fte voor het project statushouders (€ 160.380 op basis van de 
loonkosten per 1 januari 2020), conform memo vervolg en intensivering van het project Statushouders 
van 28 september 2018, valt door de doorbelasting aan het project binnen het programma Participatie. 
Deze kosten waren nog niet in de begroting 2020 opgenomen. Voorheen werden deze kosten bij 
‘Begeleiding’  verantwoord.

Vanwege de coronacrisis hebben we te maken met het uitvoeren van de Tozo. Deze 
uitvoeringskosten, bestaande uit onder andere automatiseringskosten, bezwaar & beroep en 
terugvordering & verhaal, vallen door de doorbelasting naar het programma Participatie. Deze kosten 
waren nog niet in de begroting 2020 voorzien. De komende 3 jaar verwachten we € 200.000 extra 
kosten te maken voor het uitvoeren van de Tozo regeling, o.a. voor de terugvordering van de 
verstrekte bedrijfskapitaal leningen.

Deze extra gemaakte uitvoeringskosten (€ 200.000) krijgen de gemeente vergoed via een specifieke 
uitkering, waarbij gemeenten in de Sisa opgave doen van het aantal besluiten voor Tozo 1 en Tozo 2 
gespecificeerd naar levensonderhoud en kapitaalverstrekking. Deze vergoeding vanuit het Rijk valt  
hoger uit dan de extra uitvoeringskosten van de ISD Bollenstreek.

Tabel 2 Uitvoeringskosten Tozo

*In de loop van 2020 kunnen hier nog aanvragen bijkomen.

De Bollenstreekgemeenten ontvangen gezamenlijk aan uitvoeringskosten Tozo € 1.624.050. 
De ISD Bollenstreek heeft de regeling voornamelijk met onze eigen medewerkers uitgevoerd. We 
hebben ook aanvullende  kosten  moeten maken, die niet in de begroting zijn opgenomen. Dit betreft 
kosten voor externe ondersteuning, automatiseringskosten, extra uren inzet eigen medewerkers, 
administratieve kosten (berichtenbox Overheid, DigiD bevragingen, porti en dergelijke)

Participatie
Naast de bijstandsuitkeringen blijft de ISD Bollenstreek conform de Participatiewet verantwoordelijk 
voor de diagnose, de tegenprestatie naar vermogen en de uitbetaling van de loonkostensubsidie voor 
de banenafspraak.

Het uitgangspunt is dat mensen die kunnen werken gaan werken en dat mensen die financiële 
ondersteuning nodig hebben deze krijgen. Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken en 
meedoen, participeren in de maatschappij zijn belangrijk. Het SPW is onze partner bij de re-integratie 
van klanten.
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Tabel 3 Verdeling aantal cliënten Inkomen

Dit is het aantal cliënten die een PW-uitkering, Bbz, IOAW of een IOAZ-uitkering ontvangt.
We zien een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigde met 4%. We verwachten dat deze stijging 
van het aantal bijstandsgerechtigden in 2020 verder zal  doorzetten. 

Tabel 4 Verdeling loonkostensubsidie

Daarnaast zien we een lichte stijging van 2% van het aantal loonkostensubsidies die verstrekt worden. 

In tabel 5 ziet u de verschillen per gemeente tussen het verwachte budget (zoals opgenomen in de 
begroting 2020),  het voorlopig budget en het nader voorlopig budget.

Tabel 5 BUIG-Budget 

Met ingang van 1 januari 2020 is één gebundelde uitkering voor de uitkeringen op grond van de 
Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en het Bbz 2004 (levensonderhoud voor alle zelfstandigen), 
alsmede voor loonkostensubsidies verstrekt op grond van Participatiewet. 

De financiering van de kapitaalverstrekking aan alle zelfstandigen is vernieuwd en vereenvoudigd. Dat 
heeft vooral administratieve gevolgen. In financieel opzicht zal dit geen groot verschil opleveren.

De middelen voor de levensvatbaarheidsonderzoeken worden toegevoegd aan het gemeentefonds.

Het huidige BUIG budget van € 20.425.799 is voldoende om de verwachte kosten van € 18.119.217 
(PW + Loonkostensubsidie – Debiteurenontvangsten PW - Debiteurenontvangsten 
Loonkostensubsidie) te dekken.
Per saldo houden de gemeenten € 2,3 miljoen over,

Per gemeente
Hillegom €      427.640
Lisse €      432.945
Noordwijk €      813.301
Teylingen €      632.696
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Tabel 6 Uitkeringskosten Participatie 2020

De uitgaven voor de PW en de loonkostensubsidies zijn iets hoger dan de begroting.

De kosten voor re-integratie die vooral uit medische keuringen blijven binnen de begroting.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van 
het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig 
ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als 
het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor 
bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. 

Tabel 7 verwachting Tozo 2020 tm september

De gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor bovenstaande uitkeringskosten in het 
kader van de Tozo via een specifieke uitkering (Sisa opgaven). Vooruitlopend hebben de gemeenten 
voorschotten ontvangen (totaal t/m 5e tranche € 21.516.636) die vele malen hoger zijn dan deze 
uiteindelijke kosten.

Tabel 8 uitvoeringskosten Tozo 

De gemeenten ontvangen van het Rijk een vergoeding per besluit voor de uitvoeringskosten Tozo. 
Deze vergoeding vanuit het Rijk is hoger dan de verwachte extra uitgaven voor onder andere extra 
automatiseringskosten (inregelen verwerking in uitkeringsadministratie, DigidD en Berichtenbox).
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De invordering van de toegekende kredieten in 2020, zal in 2021, 2022 en 2023 plaatsvinden. We 
hebben alvast rekening gehouden met de kosten die deze invordering met zich meebrengt, zoals 
administratieve verwerking, berichtenverkeer, juridische kosten, porti en kantoorkosten.

Het project Statushouders (voorheen Programma Zorg) valt per 1 januari 2020 onder de reguliere 
werkzaamheden van de ISD Bollenstreek. Omdat dit vooral re-integratie activiteiten betreft (die niet 
door het SPW worden uitgevoerd) en nu regulier werk zijn, valt dit onder het programma Participatie. 
De verwachte kosten zijn als volgt, de projectkosten (€ 113.843) en de formatie van 2,19 fte (€ 
160.380) verwerkt conform het voorstel, zoals eerder door de raden is besloten.

Zoals in de gemeenteraden besloten zijn we in 2020 het project Meedoen! gestart. Vanwege de 
corona- maatregelen loopt de uitvoering van project Meedoen! vertraging op. Daarom vragen we 
voor de begrotingswijziging voor 2020 de helft van de initieel ingeschatte kosten zoals in de notitie 
Meedoen! van 28 maart 2019. De verwachte uitgaven in 2020 voor dit project van € 303.650.

De kosten voor het project Vroeg Eropaf worden zoals voorgaand jaar direct doorbelast aan de 
deelnemende gemeenten en komen daarom niet terug in de kosten van de ISD. Vanaf 2021 komt dit 
bij de reguliere taken van de ISD en komen de kosten terug in de begroting van de ISD Bollenstreek.

De uitgaven voor inkomensondersteunende voorzieningen zullen naar verwachting iets lager zijn 
dan begroot.

De debiteurenontvangsten zijn naar verwachting meer dan begroot. 

De hogere toerekening aan exploitatiekosten dan begroot worden veroorzaakt door de 2,19 fte voor 
het project statushouders en de extra uitvoeringskosten Tozo, die beiden niet voorzien waren op het 
moment van begroten.
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Zorg
Wmo
De Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo is om burgers te ondersteunen. 
Het uitgangspunt is om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en mee doen aan de 
samenleving.

Er speelt vanwege de corona-maatregelen in de Jeugdzorg, Wmo en PGB een onzekerheid 
betreffende de rechtmatigheid. Rechtmatigheid betekent het handelen in overeenstemming met wet- 
en regelgeving. Dit is een landelijk probleem. Door de corona-crisis verloopt de zorgverlening (deels) 
anders, dan waarvan werd uitgegaan in de regelgeving en overeenkomsten met zorgaanbieders. Dit 
kan formeel tot onrechtmatigheden leiden. De gevolgen van de rechtmatigheden vertalen zich met 
name in het oordeel van de controlerend accountant over de jaarrekening en de strekking van de 
controleverklaring.

Hulp bij Huishouden
In de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen kennen we Hulp bij het Huishouden in de vorm van  
een maatwerkvoorziening “schoon en leefbaar huis”. Voor de gemeente Hillegom geldt de 
maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden in uren. Het hulp bij het huishouden bestaat uit ZIN, niet 
geleverde zorg in de coronatijd en PGB’s. Deze PGB’s zijn in de kosten opgenomen op basis van de 
budgetten.

We zien een verschuiving van de verwachte uitgaven van PGB naar ZIN, daarnaast is de toename in 
de kosten hoger dan begroot. Dit is een gevolg van de invoering van het abonnementstarief voor de 
eigen bijdrage Wmo per 1 januari 2019.

Kosten Hbh voor Lisse zijn veel hoger dan begroot ( € 1.324.547) en hoger dan de realisatie 2019 
( € 1.319.746). Op dit moment verwachten we voor 2020 een uitgave voor Hbh van € 1.596.167.
De oorzaak hiervan is de grote stijging in het aantal voorzieningen: op 1-1-2019 waren dat 372 Hbh 
voorzieningen in Lisse; op 1-7-2020 was dat gestegen tot 491 (+119, +32%).
Daarnaast is ook sprake van een kostenstijging van 3,3%.
Ter vergelijking zijn deze aantallen in Hillegom op 1-1-2019 373 Hbh voorzieningen en op 1-7-2020 
466 (+93, +25%), met een kostenstijging van 2,2%.

Begeleiding
Begeleiding bestaat uit de kosten voor de reguliere begeleiding ZIN, niet geleverde zorg in coronatijd 
en PGB’s. Deze PGB’s zijn in de kosten opgenomen op basis van de budgetten.

Hulpmiddelen
Hulpmiddelen beslaat de rolstoelen, overige vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen. We zien 
een daling van het aantal rolstoelen en overige vervoersvoorzieningen. Maar het aantal 
woonvoorzieningen stijgt.

Collectief vervoer
Het collectief vervoer bestaat uit ZIN en niet geleverde zorg. De totale verwachte kosten liggen redelijk 
in lijn met de begroting.

Meerkosten ivm corona
Hieronder vallen de  meerkosten die rechtstreeks voortvloeien uit (te nemen) maatregelen tegen 
verspreiding van het coronavirus. Deze kosten worden door het Rijk vergoed via een ophoging van de 
bestaande uitkeringen in het gemeentefonds.

Onderzoekskosten
De onderzoekskosten vallen hoger uit dan begroting.

Eigen bijdrage CAK
Per gemeente is op basis van de eigen bijdrage calculator van het CAK het bedrag berekend. De 
verwachte ontvangsten zijn lager dan begroot omdat door de coronacrisis de cliënten over de 
maanden april en mei geen eigen bijdrage hoeven af te dragen. De gemeenten worden 
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gecompenseerd voor de gederfde inkomsten. Nadere informatie volgt in de septembercirculaire 2020, 
het voornemen is dit middels een decentralisatie-uitkering te doen.

Jeugd
De PGB’s zijn in de kosten opgenomen op basis van de toegekende budgetten. Deze zijn gestegen.

Begeleiding; 
13.79%

Collectief vervoer; 
26.35%

HbH; 21.15%

Jeugd; 2.77%

Rolstoel; 9.89%

Vervoer; 11.07%

Wonen; 14.98%

Wmo voorzieningen

Begeleiding Collectief vervoer HbH Jeugd

Rolstoel Vervoer Wonen

De verhoudingen met betrekking tot het aantal voorzieningen Wmo per kostensoort zijn redelijk 
stabiel. Het aantal woonvoorzieningen is met 2% gestegen en het aantal rolstoelen is met 2% 
gedaald.

Schulddienstverlening

Tabel 9 trajecten SDV

Ten opzichte van het 1e halfjaar 2019 zien we in 2020 een lagere instroom bij beide trajecten.
De uitstroom BBR is aanzienlijk hoger dan vorig jaar in dezelfde periode.

In 2020 is nog niets zichtbaar van de Corona crisis, We verwachten dat de gevolgen in 2021 en de 
jaren daarna merkbaar zijn.
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Tabel 10 Verwachte zorg 2020 per gemeente

 Niet-geleverde zorg is de zorg die vanwege Corona niet is geleverd, maar wel geïndiceerd is en 
onder Zorg begroot. Op basis van afspraken (VNG-zorgleveranciers) moeten we deze kosten wel 
betalen. Dit ter voorkoming van financiële problemen bij zorgleveranciers. Deze kosten moeten 
zorgleveranciers apart declareren en daarom laten we deze kostensoort voor niet-geleverde zorg 
apart zien. Deze kostensoort staat niet in de begroting en daarom staat in de kolom verschil 
(tussen begroting en verwachte realisatie) een negatief bedrag. De verwachte uitgaven zijn wel 
begroot, maar dan onder de reguliere posten Zorg.

 

 

Halfjaarcijfers 2020
Augustus 2020

11



 We zien in de gemeente Lisse een toename van het aantal Hbh voorzieningen van 3,67%. 
Daarnaast is het toegekende pgb budget Jeugd aanzienlijk hoger dan begroot.

 Niet-geleverde zorg is de zorg die vanwege Corona niet is geleverd, maar wel geïndiceerd is en 
onder Zorg begroot. Op basis van afspraken (VNG-zorgleveranciers) moeten we deze kosten wel 
betalen. Dit ter voorkoming van financiële problemen bij zorgleveranciers. Deze kosten moeten 
zorgleveranciers apart declareren en daarom laten we deze kostensoort voor niet-geleverde zorg 
apart zien. Deze kostensoort staat niet in de begroting en daarom staat in de kolom verschil 
(tussen begroting en verwachte realisatie) een negatief bedrag. De verwachte uitgaven zijn wel 
begroot, maar dan onder de reguliere posten Zorg.
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Verdeling kosten per onderdeel per gemeente

Tabel 11 Verdeling kosten per onderdeel per gemeente 2020
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Lijst van afkortingen

BBR                    Budget beheer regeling
Bbz Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004
BUIG Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
CAK Centraal Administratie Kantoor
EB Eigen Bijdrage
fte full-time equivalent
GR Gemeenschappelijke Regeling
Hbh Hulp bij het huishouden
HLT Hillegom Lisse Teylingen
Ioaw Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers
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Ioaz Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
zelfstandigen

ISD Intergemeentelijke Sociale Dienst
PGB    Persoons Gebonden Budget
PW    Participatiewet 
SDV    SchuldDienstVerlening
SPW                 ServicePunt Werk
SR          Schuldregeling 
Tozo    Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Wmo    Wet maatschappelijke ondersteuning
ZIN    Zorg In Natura
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