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1 Voorwoord 
 
 
 
Wij bedienen in de Bollenstreek ruim 11.000 klanten. Die zijn voor hun inkomen of een voorziening 
afhankelijk van onze dienstverlening. Die klanten hebben ons vorig jaar beoordeeld met een 
gemiddeld cijfer van 7,7. Ondanks dat mooie cijfer, blijft de ISD samen met de gemeenten op zoek 
naar mogelijkheden om de klanten beter te bedienen. Bij de ISD gemeenten is ‘hoe de integrale 
toegang tot het sociaal domein verbeteren’ een belangrijk issue geweest, dat ook in 2019 speelt. De 
integrale toegang gaat ook de ISD aan, omdat de ISD in de huidige situatie een belangrijke rol heeft 
bij de uitvoering en de integrale toegang.   
 
In 2018 is het project Statushouders verder uitgevoerd. Ook in het afgelopen jaar waren de resultaten 
positief. Dankzij de extra middelen die de gemeenten beschikbaar hebben gesteld, zijn 110 
statushouders uit de uitkering gestroomd, waarvan 79 direct naar betaald werk. 
 
In de loop van het jaar heeft de Centrale Raad van Beroep meerdere uitspraken gedaan over 
indicering van een schoon en leefbaar huis in plaats van een indicatie in uren. In 2019 hebben we 
meer inzicht in hoeverre deze uitspraken gevolgen hebben voor het beleid van de ISD gemeenten.  
 
Begin 2018 heeft de ISD Bollenstreek intensief contact gehad met het ministerie inzake de uitvoering 
van de Loonkostensubsidieregeling. In overleg met de gemeenten is de regeling teruggedraaid naar 
het beleid van vóór 1 januari 2018.  
 
Eind 2018 is gestart met het project Vroegsignalering. We gaan daarbij actief op zoek naar klanten 
met financiële problemen. Daarbij werken we nauw samen met woonstichtingen. 
 
De ISD is ook druk bezig geweest met de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout per 1 januari 2019. 
Voor de samenvoeging van de bestanden, de aanlevering bij het CBS, de inrichting van het 
berichtenverkeer, een gewijzigd logo en de wijzigingen in de facturering hebben we een projectgroep 
ingesteld.   
 
Privacy en informatiebeveiliging staan enorm in de belangstelling. De Algemene Verordening 
Gegevensbescherming is op 25 mei ingevoerd. De ISD heeft veel werk verricht om aan de (nieuwe) 
voorwaarden te voldoen, waaronder het aanstellen van een FG (Functionaris Gegevensbescherming). 
We hebben vastgelegd welke verwerkingen wij kennen, welke gegevens we vastleggen en wat de 
wettelijke grondslag is om deze gegevens te verwerken. 
 
2018 is voor de ISD Bollenstreek een financieel goed jaar. De uitgaven zijn bijna allemaal binnen de 
begroting gebleven én binnen de toekende budgetten vanuit het Rijk. 
 
We kunnen terugkijken op een goed jaar en we gaan met vertrouwen verder in 2019! 
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2 Jaarverslag 

2.1 Inleiding 

2.1.1 Algemeen en dagelijks bestuur 

Het algemeen bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD Bollenstreek) 
bestond eind 2018 uit de volgende personen:  
 

Algemeen Bestuur   

lid F.Q.A. van Trigt Hillegom (tevens DB) 

lid J. A. van Rijn Hillegom  

lid J.A.C. Langeveld Lisse (tevens DB) 

lid J.M.P. van der Laan Lisse  

voorzitter M.J.C. Fles Noordwijk (tevens DB) 

lid D.T.C. Salman Noordwijk  

lid A. Gotink Noordwijkerhout (tevens DB) 

lid M.G. Bilars Noordwijkerhout 

lid A.L. van Kempen Teylingen (tevens DB) 

lid B.H.C. Brekelmans Teylingen 

secretaris R.J. ’t Jong ISD (tevens DB) 

 
Het dagelijks bestuur heeft in 2018 vijftien keer vergaderd. Het algemeen bestuur is in 2018 twee keer 
bijeen geweest. Het algemeen bestuur heeft onder andere tot taak de begroting en de jaarrekening 
vast te stellen.  

2.1.2 Visie en missie 
 
Missie van de ISD Bollenstreek: 

 De ISD Bollenstreek is een servicegerichte organisatie die werkzaam is voor de 
opdrachtgevende gemeenten. De ISD Bollenstreek doet dit met betrokken en 
klantgerichte medewerkers. 

 

 De ISD Bollenstreek ontwikkelt gemeentelijk beleid op het gebied van werk, inkomen 
en zorg. Na besluitvorming door de gemeenten zorgt de ISD Bollenstreek voor de 
uitvoering. 

 

 Het beleid maakt het mogelijk dat de inwoners van de deelnemende gemeenten 
zelfstandig kunnen deelnemen aan de (lokale) samenleving. Dit is mogelijk, doordat 
inwoners beschikken over adequate middelen van bestaan, waarbij het verrichten van 
werk een voorwaardelijke factor vormt en/of beschikken over fysieke 
hulpmiddelen/voorzieningen die gericht zijn op het zelfstandig leven, wonen en 
bewegen. 

 
Mission statement 
De mission statement is een samenvatting van de missie en is als volgt geformuleerd: 
”De ISD Bollenstreek zorgt voor zelfstandige burgers.” 
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Visie van de ISD Bollenstreek 
In de visie staat weergegeven hoe de ISD Bollenstreek zichzelf ziet in relatie tot haar 
maatschappelijke omgeving en hoe zij daarin optimaal kan functioneren. De visie is: 

 De ISD Bollenstreek is van en voor de ISD Bollenstreek gemeenten. 

 De ISD Bollenstreek staat voor maximale zelfstandigheid van de burgers op het 
gebied van arbeid, inkomen en zorg. 

 De ISD Bollenstreek is klantgericht, resultaatgericht en levert, in samenwerking met 
partners, maatwerk. 

 De ISD Bollenstreek voert de opgedragen taken uit met betrokken, professioneel en 

kwalitatief goed personeel. 

 De ISD Bollenstreek heeft de ambitie een transparante, kwalitatief hoogwaardige 
serviceorganisatie voor de regio Duin- en Bollenstreek te zijn. 

2.1.3 Taken 
De ISD Bollenstreek (ISD Bollenstreek) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Hillegom, 
Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. 
De ISD Bollenstreek voert voor deze gemeenten de taken uit op het gebied van de sociale zekerheid 
en een deel van de Wet maatschappelijke ondersteuning.  

2.1.3.1 Participatie 
Participatiewet 
De ISD Bollenstreek voert de Participatiewet uit en geeft een (minimum)inkomen aan iedereen die 
rechtmatig in Nederland verblijft en die onvoldoende middelen hebben om in de noodzakelijke 
bestaanskosten te voorzien. De bijstandsuitkering overbrugt de periode totdat iemand weer aan het 
werk gaat en zelf inkomen verwerft. 
 
IOAW 
De IOAW is een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers. Zij kunnen in aanmerking 
komen voor een IOAW-uitkering als de uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) is 
afgelopen. 
 
IOAZ 
De IOAZ is een uitkering voor ouderen die gestopt zijn met hun werk als zelfstandige. De IOAZ-
uitkering vult het (gezins-)inkomen aan tot het sociaal minimum. De uitkering gaat in nadat het bedrijf 
of beroep beëindigd is en eindigt uiterlijk op de AOW-gerechtigde leeftijd. 
 
Bbz 
De Bbz is bestemd voor zowel startende, gevestigde als beëindigende ondernemers. 
 
Loonkostensubsidie (LKS) 
Het instrument loonkostensubsidie zetten we in voor mensen met een beperkt arbeidsvermogen die 
met voltijdse arbeid niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Dit is met name geregeld in 
artikel 10d van de Participatiewet. Dit instrument loonkostensubsidie kunnen we  structureel inzetten. 
De financiering vindt plaats uit het BUIG-budget. Het Rijk heeft hiervoor beperkte extra middelen 
beschikbaar gesteld.  
 
 
Re-integratie 
Bij een aanvraag voor een PW-uitkering begint direct het re-integratietraject. Dit traject is bedoeld om 
klanten weer aan werk te helpen. Het traject vindt plaats via het Servicepunt Werk (SPW) zijn. Het 
SPW helpt bij het vinden van werk en kan waar nodig ondersteuning bieden. Het SPW en de ISD 
hebben regelmatig contact over de voortgang. De beoordeling van de arbeidsverplichting wordt door 
middel van een medische advies bepaald. 
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Inkomensondersteunende voorziening 
Met de invoering van de PW per 1 januari 2015 is ook het gekantelde minimabeleid Participatiewet 
ingevoerd. De wetgever heeft de categoriale bijzondere bijstandsregelingen in de PW bijna helemaal 
afgeschaft. Daardoor kent het minimabeleid binnen de Participatiewet sinds 2015 de volgende 
voorzieningen: 

 het persoonsondersteunend budget en de inspanningspremie (POB en IP); 

 de collectieve aanvullende zorgverzekering; 

 de individuele studietoeslag;  

 de individuele bijzondere bijstand. 
 
Handhaving 

Verplichtingen, naleving en handhaving zijn de drie pijlers onder het sociale zekerheidsstelsel die 

nodig zijn voor de houdbaarheid en voor het behoud van solidariteit van de mensen die voor het 

stelsel betalen. 

Sociale zekerheid heeft draagvlak in de samenleving nodig. Naleving speelt hierin een belangrijke rol. 

Als klanten zich niet aan de regels houden, gaat dit in tegen het rechtvaardigheidsgevoel van 

uitkeringsgerechtigden en andere burgers die zich wel aan de regels houden. Wanneer regels die 

gelden binnen de sociale zekerheid (ongestraft) niet worden nageleefd dan komt de 

geloofwaardigheid en uiteindelijk het draagvlak voor de sociale zekerheid in het geding. De ten 

onrechte verstrekte uitkeringen zorgen er bovendien voor dat de sociale zekerheid te duur wordt.  

Aandacht voor handhaving verkleint het risico dat gemeenschapsgeld ten onrechte wordt uitgegeven. 

En daarmee draagt het ook bij aan het betaalbaar blijven van die sociale zekerheid. 

 

Handhaving is ook in het belang van de mensen die een uitkering ontvangen zelf. Wanneer fraude 

wordt voorkomen of in een vroeg stadium wordt ontdekt, worden mensen niet achteraf geconfronteerd 

met hoge vorderingen en boetes.  

 

Het uiteindelijke doel van handhaving is het bevorderen van participatie van klanten in de 

samenleving, bij voorkeur (waar mogelijk) door re-integratie op de arbeidsmarkt en het voorkomen dat 

regels niet worden nageleefd en ten onrechte een uitkering wordt ontvangen. 
 
Sociale Recherche 
De Sociale Recherche (SR) heeft het afgelopen jaar een grote toegevoegde waarde gehad in het 
handhavingsproces van de ISD Bollenstreek. De SR komt snel in actie wanneer sprake is van 
mogelijke fraude met uitkeringen.  
 
Dit gebeurt op het moment dat een klant een aanvraag voor bijstand indient, maar ook naar aanleiding 
van (anonieme) meldingen van burgers over mogelijke fraude bij een lopende uitkering. Mede door de 
SR is de poortwachtersfunctie bij de ISD versterkt. We hebben korte lijnen met de consulenten. SR 
heeft een adviserende rol voor de consulenten van de PW-afdeling. Deze directe samenwerking 
verhoogt de fraudeaanpak en -alertheid. Dit resulteert in korte acties, die kunnen leiden tot 
omvangrijke fraudeonderzoeken.  
 
 

2.1.3.2 Zorg 
Wmo 
De ISD Bollenstreek kijkt samen met de klant welke beperkingen deze ondervindt. Met de klant 
onderzoeken we in welke mate deze in staat is om zelf oplossingen te vinden voor die 
beperkingen. Dit kan door het inschakelen van netwerk (familie, vrienden, kennissen, 
kerk, vereniging etc.) en algemene voorzieningen die in de omgeving aanwezig zijn. Is de conclusie 
dat de beperkingen niet zelf op te lossen zijn, dan onderzoeken we of een individuele of 
maatwerkvoorziening de oplossing is. 
De ondersteuning vanuit de ISD Bollenstreek is gericht op zelfredzaamheid en participatie 
van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale 
problemen, om zolang mogelijk in de eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen. 
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De ISD Bollenstreek biedt ondersteuning bij: 

 Het voeren van een huishouden; 

 Begeleiding bij de zelfredzaamheid; 

 Verplaatsen in en om de woning; 

 Woonvoorziening; 

 Lokaal verplaatsen per vervoersmiddel. 
 
Schulddienstverlening 
Schulddienstverlening (SDV) is de ondersteuning die de ISD Bollenstreek biedt aan mensen met 
schulden. Bij het proces SDV kijkt de ISD Bollenstreek ook wat de klant zelf kan doen om zijn 
schulden op te lossen. Ondersteuningsmogelijkheden zijn: informatie en advies, budgetcoaching, 
betalingsregeling, het minnelijk schuldregelingtraject met eventueel budgetbeheer en de Wet 
Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). 
 
Jeugd 
De ISD Bollenstreek verwerkt de PGB aanvragen voor de Jeugdwet. Sinds 1 juli 2016 is de ISD belast 
met de administratieve afhandeling van de persoonsgebonden budgetten voor Jeugd. De jeugd- en 
gezinsteams blijven verantwoordelijk voor de indicatiestelling. Na de indicatiestelling neemt de ISD het 
administratieve proces over.   

2.1.4 Bezwaar-, klaag- en beroepschriften en Wob verzoeken 
 
Kenmerkte het jaar 2017 zich door een daling van het aantal geregistreerde werkprocessen, 2018 
kenmerkt zich juist weer door een forse stijging op nagenoeg alle gebieden. Daarmee bevinden de 
aantallen zich weer op en soms zelfs ruim boven het niveau van 2016.  
 
Voor zowel de toename van het aantal bezwaarschriften, de klachten, de Wob-verzoeken en de 
ingebrekestellingen is de stijging toe te schrijven aan één klant.  
 
In 2018 is voor het eerst ook civielrechtelijk geprocedeerd. Er zijn drie civielrechtelijke procedures 
geweest, waarbij de ISD Bollenstreek zowel de rol van eiser als de rol van gedaagde heeft vervuld. 
Ook in 2019 zullen nog civielrechtelijke procedures behandeld worden. 
 
In 2018 zijn in totaal 253 bezwaarschriften behandeld, tegen 170 in 2017 (en 247 in 2016). Met 38 
(hoger) beroepsprocedures is de verwachtte daling en normalisering in die aantallen doorgezet. Het 
hoge aantal beroepsprocedures in 2017 was nog steeds het gevolg van het na-ijl effect van gewijzigde 
wetgeving in 2015. Nu het aantal bezwaarschriften in 2018 weer een substantiële stijging kent, wordt 
voor 2019 verwacht dat ook het aantal beroepsprocedures weer op zal lopen.  
 
Het aantal klachten is nagenoeg stabiel met 36 klachten ten opzichte van 31 in 2017.  
 
Was 2017 een rustig jaar op het gebied van verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob) met slechts 3 verzoeken, dit betrof de spreekwoordelijke stilte voor de storm; in 2018 is 
het recordaantal van 66 Wob-verzoeken afgehandeld.  
 
Tot slot het aantal ingebrekestellingen. Ook daar is sprake van een toename, te weten 40 stuks ten 
opzicht van 10 in 2017. 
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2.1.5 Personeel en organisatie 
Medewerkers 
 
Bij de ISD werkten eind 2018 115 medewerkers, waarvan 97 vrouwen en 18 mannen. 
In 2018 zijn 7 nieuwe collega’s gestart en hebben we van 9 medewerkers afscheid genomen. 7 
medewerkers vonden een andere baan, van 2 medewerkers werd de tijdelijke aanstelling niet 
verlengd. Daarnaast zijn 5 medewerkers intern doorgestroomd naar een andere functie. 
 
De gemiddelde leeftijd was 45 jaar. De oudste medewerker was op 31 december 2018 64 jaar.  
 

Leeftijdsopbouw personeel in tabel en grafiek 

Leeftijd Aantal medewerkers 2018 

20-30 8 
  30-40 27 
  40-50 37 
  50-55 16 
  55-60 13 
  >60 14     

 
 

 
 
 
Opleidingen/trainingen 
 
In 2018 zijn diverse cursussen/trainingen gevolgd en in-company gegeven waarbij de klant en zijn 
situatie centraal stond. Consulenten hebben dit jaar een in-company training ‘de omgekeerde toets’ 
gevolgd. Alle medewerkers hebben een training plus e-learning bewustzijn privacy van 
persoonsgegevens binnen het sociaal domein gevolgd.  
Onderstaande trainingen/cursussen werden onder andere gevolgd: 

 Coachend leiderschap 

 Omgaan met emotie en agressie 

 BHV trainingen 

 Diverse trainingen/cursussen op individueel niveau 
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Ziekteverzuim 
 
In 2018 was het ziekteverzuim bij de ISD 3,7%. Het ziekteverzuim vertoonde een dalende lijn door 
een afname van het langdurend verzuim. 
In onderstaande tabel en grafiek ziet u het ziekteverzuimverloop vanaf 2010. De ISD vergelijkt het 
verzuimpercentage met het verzuim in Nederland en niet met het verzuimpercentage bij de overheid.   
 

Ziekteverzuim 

 Jaar %ISD %Nederland 

   
2010 5,3 4,2 

2011 4,9 4,2 

2012 2,4 4,0 

2013 2,1 3,9 

2014 1,5 3,7 

2015 2,2 3,7 

2016 3,8 3,9 

2017 5,6 4,0 

 2018         3,7  
  

 
 
 
 
 
Arbocommissie 
 
In de arbocommissie is de ondernemingsraad vertegenwoordigd. De commissie is drie maal bij elkaar 
gekomen. De belangrijkste onderwerpen waren veiligheid en beeldschermwerk. In 2018 heeft het 
periodiek medisch onderzoek plaatsgevonden. Dit is uitgevoerd door Simplecheck. Alle medewerkers 
mochten hieraan meedoen en uiteindelijk hebben 64 medewerkers mee gedaan. Het rapport is 
gedeeld op intranet en we hebben veel enthousiaste reacties ontvangen.  
De BHV organisatie is op orde. 
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2.1.6 Dienstverlening en communicatie 
 

Communicatie 
Naast de algemene informatie op onze website en in onze folders en formulieren hebben we de 
klanten die een voorziening van de ISD hebben via de ISD rubrieken en persoonlijke brieven 
geïnformeerd over de wijzigingen en de eventuele individuele consequenties. Vooral het persoonlijk 
informeren van onze klanten vinden we belangrijk en heeft onze voorkeur.  
 
Niet alleen de externe communicatie, maar ook de interne communicatie heeft de nodige aandacht 
gehad. We hebben medewerkers zowel schriftelijk als mondeling regelmatig geïnformeerd, zodat de 
medewerkers goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en de vragen van klanten kunnen 
beantwoorden.  
 
De gemeenten/raadsleden zijn voor ons een belangrijke relatie. Daarom zijn we regelmatig bij   
commissievergaderingen, waar een onderwerp van de ISD op staat, aanwezig geweest.  
We hebben begin 2018 ter voorbereiding op de begroting 2019 voor de raden dialoogsessies 
georganiseerd. Vier van de vijf gemeenten zijn hierbij aanwezig geweest.     
Voor de nieuwe raden van Hillegom, Lisse, en Teylingen hebben we een informatiebijeenkomst 
georganiseerd.  
 
Per kwartaal hebben we voor de college-en raadsleden een nieuwsbrief gemaakt met daarbij de 
managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen, bezwaar en 
beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. 
 
Regelmatig hebben we op verzoek van ketenpartners een presentatie gegeven over onze 
dienstverlening.  
 
Nieuw logo 2019 
Vanwege de nieuwe gemeente Noordwijk moest ons logo aangepast worden. Dit was een mooie 
gelegenheid voor een nieuw en gekleurd logo en afscheid te nemen van het zwarte logo. Alle 
communicatiedragers zijn aangepast en omgezet naar het nieuwe logo. Ook onze folders en 
formulieren hebben een nieuwe en uniforme uitstraling.      

 

 
 

 
Ondernemingsraad 
De ondernemingsraad bestaat uit zeven leden, waarbij sprake is van goede mix van kennis en 
ervaring en een afspiegeling van de organisatie. Bestuurder heeft iedere zes weken een formeel 
overleg met de ondernemingsraad gehad. Naast de formele agenda zijn toekomstige ontwikkelingen, 
zoals de integrale toegang, een vast agendapunt.   
Het contact en het overleg tussen bestuurder en ondernemingsraad is goed en er is sprake van een 
open en eerlijke communicatie. Naast formele overleggen is regelmatig ook informeel over zaken 
gesproken.  
 
Klanttevredenheidsonderzoek  
Net als in 2017 heeft I&O Research in het tweede kwartaal het klanttevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd. Bij het onderzoek zijn de verplichte vragen voor het landelijk Cliëntervaringsonderzoek 
(CEO) Wmo meegenomen. Totaal hebben wij bijna 2.500 klanten aangeschreven, waarvan 891 de 
vragenlijst hebben ingevuld. Dat betekent een responspercentage van 36% en dat daarmee de 
resultaten representatief zijn.    
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Uit het verplicht Cliëntervaringsonderzoek Wmo blijkt dat 78% weet waar hij moet zijn met zijn 
hulpvraag en 13% is neutraal en 9% wist dat niet. Totaal geeft 77% snel geholpen te zijn en 15% is 
neutraal en 8% vindt niet snel geholpen te zijn.  
 
De resultaten zijn iets hoger (0,2 - 0,3) dan vorig jaar. Zowel op de algemene klantgerichtheid als de 
algehele beoordeling ISD geven de klanten de ISD een 7,7 (in 2017 was dat 7,5). De klanten 
beoordelen de medewerkers met een 7,8 (in 2017 was dat 7,5). De verschillen tussen de gemeenten 
en de afdelingen onderling zijn minimaal.  
 
Totaalresultaat per gemeente 
 
Vraag Hillegom Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen ISD 

totaal 

Wilt u een algehele beoordeling geven over 
de ISD: 

7,5 7,8 7,7 7,6 7,8 7,7 

Wilt u een beoordeling geven over de 
medewerkers: 

7,7 7,8 7,9 7,7 7,8 7,8 

Wilt u voor de algemene klantgerichtheid een 
beoordeling geven: 

7,6 7,8 7,8 7,5 7,8 7,7 

 
Het volledige rapport met de resultaten staat op de website van de ISD Bollenstreek 
www.isdbollenstreek.nl (onder persberichten 2018). 
 
  

2.1.7 Beveiliging informatievoorzieningen 
 
Informatiebeveiliging 
Vanaf 2016 moeten de gemeenten verantwoording afleggen door middel van ENSIA (Eenduidige 
Normatiek Single Information Audit). ENSIA heeft tot doel het ontwikkelen en implementeren van een 
zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid, dat is 
gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). 
De ISD Bollenstreek moet de gemeenten hierin ondersteunen voor wat betreft het gebruik van 
Suwinet-Inkijk. Gedurende het jaar is er intensief contact geweest met de ENSIA-coördinatoren van 
de deelnemende gemeenten om hierover goede afspraken te maken. Dit heeft geleid tot een Suwinet 
audit bij de ISD Bollenstreek die ondersteunend is voor de invulling bij alle 5 gemeenten, een 
efficiënte en financieel voordelige werkwijze. 
 
In 2018 is een ISMS systeem aangeschaft. ISMS staat voor Information Security Management System 
en is een managementsysteem voor informatiebeveiliging. Het ISMS bestaat voor een deel uit 
IT onderdelen, maar daarnaast komen gedrag van medewerkers, standaardprocedures en 
bedrijfsrichtlijnen aan de orde. 
 
Eind 2018 is de functie van consulent informatiebeveiliging en privacy ingevuld. Deze functionaris gaat 
zich bezighouden met de verdere vulling van het ISMS. Daarmee wordt nog beter inzichtelijk wat de 
stand van zaken is op het gebied van informatiebeveiliging. 
 
Audits 
Ook in 2018 heeft de ISD Bollenstreek meerdere audits ondergaan. 
Allen zijn met een positief resultaat geëindigd. We hebben het over de DigiD-audit, Suwinet en 
andere. 
 
Privacy 
2018 is het jaar van de verfijning van de privacybescherming geweest. Samen met de functionaris 
gegevensbescherming is een aantal zaken besproken en uitgewerkt. 
Datalekken worden direct bij de betreffende functionaris gemeld. Deze meldingen worden in het eigen 
register opgenomen. Meldingen die niet direct tot een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens 
leiden worden eens per maand voorgelegd aan het managementteam en de functionaris 
gegevensbescherming om de afhandeling te bekrachtigen. 
 
 

http://www.isdbollenstreek.nl/
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2.1.8 Interne Controle 

 

In 2018 heeft interne controle de rechtmatigheid van de inkomsten en uitgaven van de ISD 

beoordeeld. Daarnaast heeft interne controle onderzoeken gedaan naar de kwaliteit van de 

Administratieve Organisatie en de interne beheersing. We rapporteren in onze bevindingen over 

aangetroffen risico’s en formuleren daar waar nodig aanbevelingen om deze risico’s te beperken. Een 

kwalitatief sterke interne controle betekent meer grip op zowel de inkomsten als de uitgaven van de 

ISD. Na onderzoek doet interne controle een uitspraak over de rechtmatigheid.  
 
Rechtmatigheid inkomsten en uitgaven 
In 2018 hebben we de rechtmatigheidscontroles uitgevoerd. Bij bepaling van de rechtmatigheid van 
de inkomsten en uitgaven van de ISD houden we een goedkeuringstolerantie van 1% aan voor 
financiële fouten en 3% voor onzekerheden. Dit zijn ook de percentages die de accountant hanteert. 
De controles vinden plaats op iedere 125.000ste euro, die we ontvangen en uitbetalen. 
 
In 2018 blijven we binnen de marges van de rechtmatigheid. We hebben 0,73% (2017: 0,34%) fouten 
en 0,00% (2017: 0,93%) onzekerheden gevonden.  
 
Overige controles 
Naast rechtmatigheidscontroles hebben we controles gedaan op een aantal processen en deze 
afgerond met een rapportage over onze bevindingen. 
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3 Programmaverantwoording 

3.1 Participatie 

 
Wat wilden we bereiken? 
Participatie 
We willen zoveel mogelijk inwoners 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. Een 
(betaalde) baan is goed voor de klanten van de ISD. 
 
Inkomen 
Werk boven inkomen 
Bij de ISD staat werk voorop. Wie kan werken, moet werken. De ISD ondersteunt bij het vinden van 
werk.  
 
Niet iedereen slaagt erin om werk te vinden. Iemand die geen werk kan vinden en/of niet zelf in zijn 
levensonderhoud kan voorzien, kan bij ons aankloppen voor hulp. Dit kan een uitkering (PW, IOAW of 
IOAZ) zijn, maar belangrijker is de hulp die we bieden om klanten weer aan het werk te helpen. Een 
belangrijke taak van de ISD is samen mét de klant ervoor te zorgen dat de klant zelf in zijn/haar 
levensonderhoud kan voorzien. Wat houdt dit in? 

 De ISD kan samen met het SPW ondersteunen bij het vinden van werk. 

 De ISD kan zorgen voor een bijstandsuitkering als de klant onvoldoende inkomen heeft om de 
noodzakelijke kosten van levensonderhoud te kunnen betalen. 

Ook bij noodzakelijke extra kosten door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld: 

 Bijzondere bijstand 

 Persoonsondersteunend budget  of inspanningspremie 

 Collectieve aanvullende zorgverzekering 

 
Wat hebben we daarvoor gedaan en wat hebben we bereikt? 
 
Participatiewet 2018 
In 2018 is er een duidelijk effect zichtbaar geworden van het herstel van de economie in Nederland. 
Het aantal klanten met een bijstandsuitkering is gedaald met zo’n 97 uitkeringen. Dit is een positieve 
ontwikkeling. Niet alleen de economische situatie heeft hier bij geholpen, maar ook de intensieve 
begeleiding van instromende statushouders heeft tot een snellere uitstroom richting werk of studie 
geleid.  
  
Wat is er veranderd? 
In 2018 zijn we gestart met de informatiebijeenkomst, waarbij burgers voorafgaand aan de aanvraag 
om een bijstandsuitkering, een uitgebreide uitleg krijgen over de rechten en plichten die daarbij horen. 
Uit de evaluatieformulieren is gebleken dat klanten deze bijeenkomst over het algemeen als positief 
ervaren.  
  
Wat opvalt aan de klanten die in 2018 een uitkering ontvingen, is dat er steeds vaker sprake is van 
ernstige problematiek, bijvoorbeeld op het gebied van schulden of psychiatrische klachten. Voor 2019 
is het doel om deze doelgroep zo goed mogelijk van dienst te zijn, rekening houdend met de 
individuele situatie, bijvoorbeeld door het toepassen van maatwerk waar nodig.   
 
 
 
 
  



Jaarstukken 2018 ISD Bollenstreek 15 

mei 2019 

Tegenprestatie naar vermogen 
De tegenprestatie die we vragen aan klanten (om iets terug te doen voor de uitkering) heeft 
geresulteerd in grotere participatie van klanten met een uitkering. Inmiddels wordt de tegenprestatie al 
weer twee jaar actief ingezet en blijkt dat een deel van de klanten die in 2017 zijn gestart als 
vrijwilliger, hun activiteiten in 2018 hebben gecontinueerd. Dit is natuurlijk een positief en duurzaam 
resultaat.  
 

 
 
In 2018 is op verzoek van de gemeente Noordwijkerhout extra fte ingezet voor de uitvoering van de 
tegenprestatie voor haar bewoners. Dit is in de cijfers terug te zien: vrijwel iedere klant van die 
gemeente die in aanmerking komt voor de tegenprestatie voert deze ook uit. 
Begin 2019 wordt de tegenprestatie naar vermogen geëvalueerd.  
 
Wet taaleis Participatiewet 
Iedereen die bijstand ontvangt moet de Nederlandse taal beheersen. Daarom is de Participatiewet 
vanaf 2016 uitgebreid met de taaleis.  
 
Alle mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, moeten Nederlands kunnen spreken, lezen en 
schrijven op 1F-niveau. Dat is het niveau na 8 jaar basisonderwijs in Nederland. Dat betekent dat 
iemand korte, eenvoudige teksten moet kunnen lezen en schrijven.  
Beheerst een klant de Nederlandse taal vermoedelijk onvoldoende, dan neemt de ISD een korte 
taaltoets af. De taaltoets geeft een indicatie of het taalniveau van de klant voldoende is om zonder 
problemen deel te kunnen nemen aan de maatschappij.  
 
Blijkt uit de taaltoets dat het taalniveau onvoldoende is, dan moet de klant dat verbeteren. Dat kan op 
verschillende manieren. De klant kan bijvoorbeeld een cursus volgen (eventueel online) of met een 
taalmaatje Nederlands oefenen. De bibliotheken in de gemeenten houden wekelijks een 
‘taalspreekuur’ en kunnen klanten ondersteunen bij zoeken naar mogelijkheden om hun taalniveau te 
verbeteren. Als een klant niet zijn best doet om de Nederlandse taal te leren, dan moet de ISD zijn 
bijstandsuitkering verlagen. 
 
Een groot deel van de bijstandsgerechtigde personen die volgens de Wet taaleis de Nederlands taal 
moeten gaan leren (of  verbeteren) zijn nieuwkomer vanuit het COA. In het kader van het Project 
statushouders van de ISD krijgen statushouders extra ondersteuning zodat ze sneller/beter kunnen re-
integreren en participeren in de Nederlandse samenleving. Ondersteuning bij het (sneller) leren van 
Nederlands is hiervan een belangrijk onderdeel. Het Project statushouders van de ISD draagt zo bij 
aan het realiseren van het doel van de taaleis in de Participatiewet. 
De consulenten met klantcontact hebben daarnaast in 2018 via het Taalhuis opnieuw een training 
gevolgd betreffende het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterde en analfabete personen. 
 
Maatwerk - omgekeerde toets  
In de dienstverlening probeert de ISD steeds beter te kijken naar alle omstandigheden van de klant en 
zijn gezin, naar zijn mogelijkheden en zijn sociale netwerk en naar een integrale aanpak, samen met 
de ketenpartners. We passen maatwerk toe.  
 
In dat kader hebben de medewerkers van de ISD eind 2017 een training gevolgd over de 
‘omgekeerde toets’. Bij de ‘omgekeerde toets’ gaan we uit van de bedoeling van de wetgever. We 
kijken wat nodig is voor de klant en of dat past binnen de grondwaarden van de verschillen wetten die 
we uitvoeren. Daarbij wegen we de mogelijke effecten van een besluit mee. Als dat helder is, volgt 
een juridische toets waarbij we de wetsartikelen zien als instrumenten om de grondwaarden (de 
doelen) van de wetten te realiseren. Op deze manier is maatwerk mogelijk zonder dat het tot willekeur 
leidt. Deze werkwijze is bovendien toetsbaar in bezwaar en beroep en voor onze accountant. 

Hillegom 118 49 2 45 17 5

Lisse 107 53 2 37 3 12

Noordwijk 163 79 2 55 13 14

Noordwijkerhout 110 67 2 37 4 -

Teylingen 127 54 3 34 19 18

totaal 625 302 11 208 56 49

Gemeente

Totaal klanten voor 

tegenprestatie per 

01-01-2018

Voldoet aan de 

tegenprestatie

Voldoet niet 

(geheel) aan de 

tegenprestatie

Ontheffing van de 

tegenprestatie

Nog in lopend 

traject bij de 

consulent

In 2018 nog niet 

uitgenodigd
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Vangnetuitkering  
De ISD heeft namens de gemeenten een aanvraag Vangnetuitkering over 2017 opgesteld en deze is 
in 2018 door de gemeenten bij het Rijk ingediend. Het Rijk heeft de aanvraag voor de 
Vangnetuitkering 2017 medio 2018 gehonoreerd. Gezamenlijk hebben de ISD gemeenten een 
Vangnetuitkering van in totaal € 466.347,- ontvangen van het Rijk. 
Over 2018 is het aanvragen van de Vangnetregeling niet nodig, omdat er geen sprake is van een fors 
tekort op het budget.  
 
Loonkostensubsidie 
Naar aanleiding van het tekort op het BUIG budget en het beroep op de Vangnetregeling in 2017 was 
één van de maatregelen om het tekort te reduceren aanpassing van het beleid over de 
loonkostensubsidie. De gemeenteraden hebben hiertoe de Verordening re-integratie en 
loonkostensubsidie Participatiewet ISD Bollenstreek 2015 per 1 januari 2018 gewijzigd. 
 
Om het tekort op het BUIG-budget terug te dringen, was in de gewijzigde Verordening: 
- de doelgroep die in aanmerking kon komen voor de loonkostensubsidie verkleind; en 
- het aantal uren waarvoor een werkgever loonkostensubsidie kon ontvangen gemaximeerd.  
 
Doel van deze maatregelen was om: 
- de stijgende uitgaven loonkostensubsidie te beperken; 
- te komen tot een goede balans tussen de loonkosten die de werkgever heeft en de bijdrage van de 
overheid; 
- en het realiseren van een duurzame en houdbare uitstroom naar arbeid van personen met een 
arbeidsbeperking. 
 
Over de gewijzigde Verordening zijn in 2018 Kamervragen gesteld. Vanwege deze vragen, de reactie 
van de staatssecretaris daarop en een overleg dat de ISD met het ministerie heeft gehad over de 
gewijzigde Verordening heeft het dagelijks bestuur een nader onderzoek ingesteld en ook extern 
juridisch advies gevraagd.  
 

Op basis van extern juridisch advies heeft het dagelijks bestuur medio 2018 begrepen dat de eerder 

gewijzigde Verordening juridisch niet houdbaar leek. Besloten is om de gemeenteraden voor te stellen 
het beleid van de loonkostensubsidie met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 weer aan te 
passen naar de situatie van vóór 1 januari 2018. Aandacht voor een duurzame en houdbare uitstroom 
bleef wel een belangrijk uitgangspunt.  
 
De gemeenteraden hebben in september 2018 ingestemd met het voorstel tot wijziging van de 
Verordening en deze wijziging met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 inwerking laten treden. 
 
Re-integratie 
Vanwege de voorgenomen samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout per  
1 januari 2019 moest de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de ISD Bollenstreek worden 
gewijzigd.  
 
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de GR daarbij ook op enkele punten te actualiseren.  
Zo blijkt nu bijvoorbeeld uit onze GR dat de ISD (vrijwel) geen re-integratiewerkzaamheden meer 
uitvoert voor de gemeenten. De gemeenten hebben de re-integratietaak overgedragen aan het 
Servicepunt Werk (SPW) dat onderdeel is van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en 
Bollenstreek.  
 
Wat betreft re-integratie voert de ISD alleen nog de diagnose en doorverwijzing van personen naar het 
Servicepunt Werk (SPW) uit. Daarnaast is de ISD nog verantwoordelijk voor de vaststelling, 
uitbetaling en administratieve afhandeling van loonkostensubsidies (BUIG). 
 
Inkomensondersteunende voorzieningen 
Per 1 januari 2015 is het gekantelde minimabeleid Participatiewet (PW) ingevoerd. Met invoering van 
de PW heeft de wetgever de categoriale bijzondere bijstandsregelingen bijna helemaal afgeschaft. 
Daardoor kent het minimabeleid binnen de Participatiewet sinds 2015 de volgende voorzieningen: 
- de individuele inkomenstoeslag en de inspanningspremie (POB en IP); 
- de collectieve aanvullende zorgverzekering; 
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- de individuele studietoeslag;  
- de individuele bijzondere bijstand. 
 
POB/IP 
In het gekantelde minimabeleid PW zijn de afgeschafte categoriale bijzondere bijstandsregelingen  
vervangen door de individuele inkomenstoeslag. Door de ISD vormgegeven in het 
persoonsondersteunend budget (POB) en de inspanningspremie (IP). Doel van het gekantelde 
minimabeleid PW is om klanten meer te prikkelen tot uitstroom (activering) via de IP en anderzijds 
klanten die dat niet kunnen (extra) financieel te ondersteunen met het POB. 
In 2016 zijn de eerste resultaten van het gekantelde minimabeleid PW in beeld gebracht en ter kennis 
gebracht van de gemeenteraden. De eerste resultaten hebben geen aanleiding gegeven om al 
(beleids) inhoudelijke wijzigingen aan te brengen in het beleid.  
Wel zijn enkele technische aanpassingen in de verordening minimabeleid en activering PW, Ioaw, 
Ioaz en de Verordening individuele studietoeslag PW aangebracht. De gewijzigde verordeningen zijn 
in 2017 door de gemeenteraden vastgesteld.  
 
Collectieve aanvullende zorgverzekering 
Inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen goed verzekerd zijn voor hun zorgkosten 
via de collectieve aanvullende zorgverzekering bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. De ISD 
Bollenstreekgemeenten betalen een deel van de premie van de collectieve aanvullende 
zorgverzekering. Het aantal deelnemers aan onze collectieve aanvullende zorgverzekering stijgt nog 
steeds. Eind 2018 maakten ongeveer 2.417 inwoners gebruik van deze verzekering.  
Ieder jaar worden alle klanten aangeschreven die via ons collectief verzekerd zijn bij Zorg en 
Zekerheid en hiermee flinke korting krijgen op hun premie. Zij moeten dan alle formulieren inleveren 
om te beoordelen of er nog steeds recht is. Dit is voor veel klanten ieder jaar best een belasting. Dit 
jaar (2018) hebben we dit anders kunnen doen. We hebben een proefabonnement bij het  
Inlichtingenbureau afgesloten. Hierdoor was het mogelijk om voor deze groep mensen via het 
Inlichtingenbureau automatisch een check te doen op inkomen en vermogen. Alleen de klanten die 
hierbij uitvielen zijn aangeschreven. Het mes snijdt hierdoor aan twee kanten. Dit betekent namelijk 
een ontlasting voor het merendeel van onze klanten in deze regeling en  daarnaast een stuk  
efficiënter werken bij de ISD.   
 

Wat heeft het gekost? 

 
* De vernieuwde richtlijnen BBV schrijven voor de overheadkosten apart op te nemen. In de programma’s (Participatie / Zorg) 

moeten de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. In 2017 was dit nog niet van toepassing. 
 

Beleidsindicatoren 
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3.2 Zorg 
 

Wmo 
 
Wat wilden we bereiken? 
De ISD wil ervoor zorgen dat iedere bewoner van de Bollenstreek de voorziening krijgt waar hij of zij 
recht op heeft, als blijkt dat de ondersteuning niet geboden kan worden vanuit de eigen kracht, het 
sociale netwerk of voorliggende voorzieningen. Dat willen we snel en efficiënt doen. Het is een continu 
proces om de doorlooptijden naar beneden te krijgen, de administratieve rompslomp te beperken en 
de klantvriendelijkheid te vergroten. Het is onze ambitie om ook bij dit programma onze klanten zo 
goed mogelijk van dienst te zijn. Ook hier geldt dat de menselijke maat voorop staat. 
 
 

Wat hebben we daarvoor gedaan en wat hebben we bereikt? 
 

Wmo 
Beleid Wmo 2018 
In het kader van de werkgroep maatschappelijke zorg is in 2018 het beleid rondom Tijdelijk 
beschermd wonen voor de doelgroep LVB18+ ontwikkeld, dat heeft geleid tot een aanbesteding van 
deze voorziening. De hulp bij het huishouden is tweemaal geëvalueerd, met positieve uitkomsten: de 
tevredenheid met de voorziening is groot. De uitkomsten zijn meegenomen in de aanbesteding en er 
is nieuw beleid geformuleerd, onder andere met betrekking tot de klanttevredenheidsonderzoeken die 
de aanbieders uitvoeren. In de dagelijkse uitvoering zijn verschillende casussen besproken, 
waaronder een grote casus rondom vervoer dagbesteding bij een van de aanbieders. Ook is er 
gekeken naar de overgang Wmo – Wlz en heeft er zelfs een gesprek met het ministerie van VWS op 
dit thema plaatsgevonden om onze signalen uit de uitvoering landelijk onder de aandacht te brengen. 
 
Inkoop 
De overeenkomsten hulp bij het huishouden liepen eind 2018 af. Er heeft daarom een intensief 
inkooptraject plaatsgevonden om te komen tot nieuwe overeenkomsten. Het traject resulteerde in de 
sluiting van een overeenkomst voor het leveren van hulp bij het huishouden met acht aanbieders. 
In 2019 is het Tijdelijk Beschermd Wonen LVB 18+ overgeheveld van de gemeente Leiden naar de 
regio. In 2018 is na het doorlopen van een gezamenlijk inkooptraject met de gemeente Katwijk met 
vier aanbieders een overeenkomst voor het leveren van deze diensten afgesloten. 
 
Wmo voorzieningen 
Eind 2018 maakten de burgers van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en 
Teylingen gebruik van ruim 12.000 Wmo voorzieningen inclusief het collectief vervoer en de Jeugd 
pgb’s. De levering van woonvoorzieningen en hulpmiddelen door onze leveranciers was regelmatig 
moeizaam. Daardoor liep een aantal van de aanvragen vertraging op. We stelden de burger zoveel 
mogelijk op de hoogte van de vertraging en de oorzaak daarvan. 
 
Project statushouders 
Eind 2016 zijn we gestart met het project statushouders. Het doel van dit project is in 2018 
onveranderd gebleven namelijk statushouders zo snel mogelijk in de samenleving te laten 
participeren, integreren en activeren. Met als bijkomend einddoel economisch zelfstandig te maken en 
het aantal sociale uitkeringen te verlagen. 
 
We zijn in 2018 intensief doorgegaan met het voeren van uitgebreide intakes en het inzetten van 
passende trajecten. Daarbij komend zijn er veel voortgangsgesprekken gehouden, zodat er maatwerk 
geleverd is om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. In totaal zijn er naast de lopende 
trajecten 304 nieuwe trajecten ingezet. Het inzetten op extra taal, vrijwilligerswerk, stages en 
werkervaringsplekken heeft ervoor gezorgd dat er een hoge uitstroom heeft plaatsgevonden. Eind 
2018 zijn we gestart met een training op maat voor statushouders richting het MBO Rijnland waarmee 
we een duurzame uitstroom in 2019 proberen te bewerkstelliggen.   
 
 
 
 



Jaarstukken 2018 ISD Bollenstreek 19 

mei 2019 

Resultaten van het project statushouders 
• In 2018 zijn 110 personen uit de uitkering uitgestroomd: 

- 79 personen uitstroom naar werk; 
- 13 personen uitstroom door studie; 

 - 18 personen uitstroom anders (o.a. verhuizing). 
• 42 personen vonden parttime werk (daardoor stroomden ze gedeeltelijk uit de uitkering). 
• 14 personen volgden een stage. 
• 25 personen deden vrijwilligerswerk 
 
Schulddienstverlening 
Cursus Omgaan met Geld 
Als verplicht onderdeel in het traject van Schulddienstverlening geven wij de ISD Tools Training. 
Dit jaar zijn er 4 cursussen gegeven en iedere cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten. Tijdens deze 
bijeenkomsten komen verschillende onderwerpen aan bod. De cursus wordt gegeven door onze eigen 
consulenten van de afdeling Schulddienstverlening, tijdens 1 bijeenkomst komt er een medewerker 
van Kwadraad bij. We bieden een interactieve training aan. Hierdoor blijft de stof levendig en leren de 
cursisten ook van elkaar. Na de 5e bijeenkomst vragen wij de deelnemers een evaluatieformulier in te 
vullen. Hierdoor kunnen wij ook leren en het programma aanpassen zodat het maatwerk blijft. Ook dit 
jaar zijn de cursisten erg tevreden en scoren we hier hoge cijfers. 
 
BIP 
Wekelijks hebben we een Budget Informatie Punt waar iedereen met vragen over geldzaken terecht 
kan. In samenwerking met vrijwilligers van Humanitas staat de ISD medewerker klaar voor het 
beantwoorden van vragen of het geven van informatie en advies. 
 
Startpunt geldzaken 
Wij werken samen met Startpunt Geldzaken. Er zijn 7 verschillende plannen beschikbaar voor 
inwoners van Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Het helpt de mensen om 
meer grip en balans te krijgen en te houden. Deelname is anoniem. De plannen staan op onze 
website. 
 
Project Vroeg Eropaf 
Een belangrijk probleem bij het bestrijden van de schuldenproblematiek is dat slechts een beperkt 
deel van de schuldenaren zich direct meldt bij de hulpverlening, maar een groot deel veel te laat. 
Redenen hiervoor zijn: 

 Schaamte: om te bekennen dat het niet lukt om de eigen financiën te managen; 

 Men denkt lang nog zelf een oplossing te kunnen vinden; 

 De weg naar de hulpverlening is niet bekend. Taalproblemen kunnen daar een rol bij spelen 

en een te beperkt netwerk. 

Gevolg is dat als iemand zich uiteindelijk tot de hulpverlening wendt, de schuld inmiddels is opgelopen 
tot gemiddeld ruim € 40.000 en ongeveer 15 crediteuren omvat. Het is dus zaak om er eerder/ 
”vroeger” bij te zijn. 
 
Vroegsignalering van schulden vormt het instrument dat kan worden ingezet om er ”vroeger” bij te zijn. 
Dit heeft eind 2018 geleid tot het ondertekenen van het convenant Vroeg Eropaf samen met de 
woonstichtingen Vooruitgang en Stek. Bij de uitvoering zijn ook medewerkers van Kwadraad 
betrokken. 
 
Kenmerkend voor Vroeg Eropaf is dat de convenantpartijen niet afwachten totdat een huurder zich 
met financiële problemen meldt maar er vindt een huisbezoek plaats op basis van een tijdige melding 
van de woonstichting (zonder dat de huurder al een financiële hulpvraag heeft gesteld). Dus pro actief 
en outreachend. 
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Partijen willen met dit alles bereiken dat 

- zij er eerder bij zijn voordat de schulden problematisch worden en daarbij 

- (mogelijk) een nieuwe groep van schuldenaren met problematische schulden aan te boren die 

zich anders niet zou melden voor de schulddienstverlening.                                                                     

Voor de woonstichtingen is het van belang dat 

-  Het ritme van de huurbetalingen wordt herstart 

In januari 2019 is het project gestart met het voornemen om in de loop van 2019 het convenant uit te 
breiden met andere schuldeisers zoals energiebedrijven en zorgverzekeraars. Het idee hierachter is 
mede dat mensen bij financiële problemen niet als eerste de huur niet betalen (een dak boven je 
hoofd is immers belangrijk) maar wel, zoals blijkt uit landelijk onderzoek, met name de zorgpremie en 
de energielasten. 
 
“Mobility mentoring” (dwz een stress sensitieve dienstverlening) 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat langdurige financiële problemen tot gevolg kunnen hebben 
dat mensen steeds minder in staat zijn om greep te krijgen op hun eigen omstandigheden. Bij 
chronische stress overheerst de waan van de dag en het probleemoplossend vermogen gaat sterk  
achteruit. Men vergeet vaak van alles ondanks alle goede voornemens.    
 
In het huidige beleid wordt volgens de Algemene wet bestuursrecht gehandeld. Er wordt aan de klant 
een of meer hersteltermijnen geboden. Die kunnen uitmonden in een maatregel op de uitkering of 
zelfs tot uitsluiting. Feitelijk werkt het opleggen van een maatregel of een uitsluiting dan contra-
productief en alleen maar stress-verhogend. 
 
Bedoelde wetenschappelijke inzichten hebben er toe geleid dat wij in onze dienstverlening ons meer 
rekenschap willen (gaan) geven van de effecten van chronische stress op onze klanten. 
Dus een dienstverleningsconcept (gericht op stressreductie en of er mee te leren omgaan): 

a. waarbij de klant zijn eigen verantwoordelijkheid naar vermogen kan invullen  

b. die (cognitief) toegankelijk is 

c. waarbij wij zoveel mogelijk voorkomen dat de stress van de klant verder verhoogd wordt en 

d. waarbij wij ernaar streven de executieve functie van de klant te versterken (ontwikkelen.) 

Om dit concept tot stand te brengen is in de loop van 2018 een bureau ingeschakeld (Nadja 
Jungmann) die ons vanaf januari 2019 daarin traint. 
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Wat heeft het gekost? 

 
* De vernieuwde richtlijnen BBV schrijven voor de overheadkosten apart op te nemen. In de programma’s (Participatie / Zorg) 

moeten de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. In 2017 was dit nog niet van toepassing. 
 
 

Beleidsindicatoren 
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3.3 Overhead 
 
Overzicht kosten overhead 

 
* De vernieuwde richtlijnen BBV schrijven voor de overheadkosten apart op te nemen. In de programma’s (Participatie / Zorg) 

moeten de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. In 2017 was dit nog niet van toepassing. 
 
 

 
 
Beleidsindicatoren 
De beleidsindicatoren volgens het vernieuwde BBV. 
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3.4 Algemene dekkingsmiddelen  
De middelen die de ISD ontvangt vanuit de deelnemende gemeenten zijn opgenomen in het 
programma Algemene dekkingsmiddelen. 

 

 

3.5 Vennootschapsbelasting 
De Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen is ingegaan per 1 
januari 2016. Dit wetsvoorstel beoogt de vennootschapsbelasting (Vpb) zodanig aan te passen dat 
overheidsondernemingen die economische activiteiten ontplooien op een markt waarop ook niet-
overheidsondernemingen (private ondernemingen) actief zijn, op dezelfde wijze aan de heffing van 
vennootschapsbelasting worden onderworpen als die private ondernemingen. De ISD voldoet niet aan 
alle 3 gestelde criteria en is daarom niet VPB plichtig. 
 

3.6 Onvoorzien 
Er komen geen incidentele baten en lasten voor in de begroting 2018.  
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4 Paragrafen 

4.1 Lokale heffingen 
De ISD kent geen lokale heffingen. 

4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 
De ISD heeft geen eigen vermogen. De deelnemende gemeenten hebben bij de oprichting besloten 
dat de ISD geen reserves vormt. Eventuele financiële tegenvallers zijn voor rekening en risico van de 
deelnemende gemeenten. Met de steeds groeiende financiële stromen binnen de ISD gaan deze 
risico’s en vooral de beperking daarvan, een steeds grotere rol spelen. Deze groei wordt veroorzaakt 
door het toenemende takenpakket van de ISD en wijzigingen in de budgettering.  
 
Risico 
De ISD heeft te maken met onzekerheden en risico’s. Een aantal daarvan is nagenoeg uit te sluiten, 
te beheersen of te beperken door tijdig maatregelen te nemen, verzekeringen af te sluiten en alert te 
zijn op veranderingen. Andere risico’s kan de ISD overdragen, bijvoorbeeld op de gemeenten. Soms 
moeten we accepteren dat er risico’s zijn, waar we niet veel aan kunnen doen.  
De gemeenten staan garant voor alle tekorten bij de ISD en in die zin lopen zij dan ook de risico’s. De 
ISD heeft in kaart gebracht welke risico’s de gemeenten dan wel de ISD lopen.  
 
Er is onderscheid gemaakt in algemene risico’s (risico’s die in elk bedrijf aanwezig zijn) en specifieke 
risico’s (risico’s specifiek voor een ISD of een sociale dienst).  
 
De kans en het effect van een gebeurtenis zijn uitgedrukt in een cijfer oplopend van 1 tot en met 25. 
Dit cijfer is het gevolg van het vermenigvuldigen van de kans x effect. 
 
Waarbij een hele kleine kans staat voor getalwaarde 1 en een grote kans voor getalwaarde 5.  
Waarbij geringe schade staat voor getalwaarde 1 en fatale schade voor getalwaarde 5. 
  
Risico = kans x effect  
 
Risicoprofiel 
 
1. Algemene risico’s 

 
Gebeurtenis Kans x effect = risico Financiële gevolgen  Maatregel 

Brand of andere calamiteit 
waardoor de inventaris 
verloren gaat en de 
voortgang van het werk niet 
meer mogelijk is 

1 x  1 = 1 
 
 

schade oplopend tot 
maximaal  
€ 1.142.000 (dit is de 
aanschafwaarde van de 
vaste activa per 31-12-
2016). 
Huur ander pand  
€ 91.000 

De financiële risico’s van brand zijn 
gedekt door de verzekering. 
 

Fraude/ 
integriteitsschendingen 

2 x 2 = 4 PM (is afhankelijk van 
omvang fraude, dit is niet 
bij benadering aan te 
geven) 

Dagelijks worden betalingen zowel aan 
klanten als crediteuren gecontroleerd op 
bankrekeningnummer. 
Daarnaast worden dagelijks de betalingen 
steekproefsgewijs gecontroleerd. 
 
 
 

Vermindering van taken ISD, 
bijvoorbeeld WMO/opheffen 
ISD/uittreden gemeenten 

3 x 1 = 3 Wachtgeld-
verplichtingen + 
bovenwettelijke uitkering 
50 fte’s (Wmo)  
€ 5.700.000  
tot € 11.400.000 bij 
opheffing ISD 
 
Schaalnadelen: PM 
 

Afsluiten tijdelijke arbeidscontracten.  
Overgang ISD personeel naar 
gemeenten/andere organisaties die taken 
overnemen. 
Begeleiding bij van werk naar 
werktrajecten.  
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Automatisering, gegevens 
weg als gevolg van 
calamiteit bij bijv. HLT 
Samen (bijv. brand) 

1 x 4 = 4 Inhuur extra fte’s om 
gegevens opnieuw in te 
brengen en betalingen te 
verzorgen 
€ 250.000 
 

De ISD maakt dagelijks een back-up van 
alle bestanden zowel van de 
uitkeringsbestanden als van de 
boekhouding. In geval van calamiteiten 
(brand e.d.) kan de ISD deze bestanden 
gebruiken om elders te verwerken. We 
kunnen altijd zorgdragen voor de betaling 
van de uitkeringen (binnen enkele dagen). 

 
 
 
 

2. Specifieke risico’s 
 

Gebeurtenis Kans x effect = risico Financiële gevolgen  Maatregel 

    

Bijstand: Toename klanten 
als gevolg economische 
crisis/minder 
participatiegelden/ 
Achterblijven uitstroom via 
SPW  

5 x 2 = 10 50 klanten extra x 
gemiddeld  
€ 13.000 =  
€ 650.000 per jaar 

Poortwachterfunctie, handhaven, re-
integratie-activiteiten. 
Aanvragen vangnetuitkering. Tekorten 
gedekt door gemeenten* 

Toename beroep op 
bijzondere bijstand 

4 x 1 = 4 10 % toename =  
€ 270.000 

Beleid wijzigen (veel van wat de ISD 
verstrekt is 
bovenwettelijk)/begrotingswijziging 
indienen bij gemeenten. 

Toename beroep op 
individuele voorzieningen 
ingevolge de WMO 

4 x 2 = 8 10 % toename =  
€ 1.980.000 

Beleid wijzigen (kiezen voor wettelijk 
minimale variant, meer algemene 
voorzieningen, zoals scootmobielpool), 
begrotingswijziging indienen bij 
gemeenten. 

Incident met 
Informatiebeveiliging 

4 x 3 = 12 PM Het risico bij informatiebeveiliging brengen 
we omlaag door diverse audits te laten 
uitvoeren. De gevolgen zijn moeilijk in geld 
uit te drukken. 

Nieuwe aanbesteding 
(hulpmiddelen, begeleiding, 
Hbh en collectief vervoer) 

1 x 4 = 4 Nieuwe aanbestedingen 
kunnen leiden tot hogere 
prijzen 

De ISD gaat in 2018 de HbH aanbesteden. 

 

 
3. Weerstandsvermogen 
 
Op grond van voorgaande inventarisatie van de risico’s en rekening houdend met de risicofactor 
komen we tot de volgende berekening van het weerstandsvermogen. 

 
berekening weerstandsvermogen 

   

risico factor schadebedrag 
weerstands-  
vermogen 

        

1. Brand 1/25 €                1.233.000 49.320 

2. Fraude 4/25  pm   -  

3a. Vermindering taken 3/25  €     5.700.000    

3b. Opheffing ISD 3/25  €    11.400.000   € 2.052.000  

4. Automatisering 4/25  €        250.000   €      40.000  

5. toename bijstand 10/25  €        650.000   €    260.000  

6. toename bijz.bijstand 4/25  €        200.000   €      32.000  

7. toename Wmo 8/25  €     1.552.000   €    496.640  

8. informatiebeveiliging 12/25  pm   -  

9. nieuwe aanbesteding 1/25  €     1.500.000  € 60.000 

  
  

  

totaal weerstandsvermogen      € 2.989.960 
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verdeling weerstandsvermogen naar gemeente 

gemeente %  bedrag  

Hillegom 18,04  €       539.389 

Lisse 19,02  €       568.690 

Noordwijk 22,40  €       669.751 

Noordwijkerhout 13,23  €       395.572 

Teylingen 27,31  €       816.558 

  
 

  

totaal    €     2.989.960 

 
Conclusie: 
De deelnemende gemeenten aan de ISD Bollenstreek moeten rekening houden met een 
weerstandsvermogen dat nodig is om de financiële risico’s van de ISD Bollenstreek af te dekken, 
zoals in bovenstaande tabel is vermeld. 

 
 
 
 

Kengetallen        Verslagjaar 2017 

 
Netto schuldquote         0,51%  0,55%  
Netto schuldquote (gecorrigeerd voor verstrekte leningen)     0,51%  0,55% 
Solvabiliteitsratio         0%  0% 
Structurele exploitatieruimte        0%  0,16% 
Grondexploitatie        n.v.t.  n.v.t. 
Belastingcapaciteit        n.v.t.  n.v.t. 

 
Netto schuldquote: 
De netto schuldquote zijn alle schulden en overlopende passiva minus de vlottende activa  
in verhouding tot de totale baten voor mutaties reserves. Dit kengetal is laag bij de ISD Bollenstreek 
omdat er geen vaste schulden zijn.  
 
Solvabiliteitsratio; 
Het solvabiliteitsratio geeft de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal  
weer. De ISD Bollenstreek heeft geen eigen vermogen, daardoor is het solvabiliteitsratio nul. 
 
Structurele exploitatieruimte: 
Is laag omdat de structurele lasten gedekt worden door de structurele baten. Alleen de 
incidentele baten/lasten hebben bij de ISD Bollenstreek invloed op dit kengetal 
 
Grondexploitatie: 
Is niet van toepassing. 
 
Belastingcapaciteit: 
Is niet van toepassing omdat de ISD Bollenstreek geen heffing kent. 
 

 

4.3 Onderhoud kapitaalgoederen 
De ISD Bollenstreek heeft geen kapitaalgoederen. De investeringen in software, hardware en 
inventaris zijn bij de oprichting van de ISD Bollenstreek rechtstreeks door de deelnemende 
gemeenten gefinancierd. De investeringen in verband met de inrichting van het kantoorgebouw 
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. Er worden voor deze vaste activa geen kostenegalisatievoorzieningen voor 
grootonderhoud getroffen. De onderhoudskosten worden derhalve jaarlijks begroot en verantwoord. 
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4.4 Financiering 

4.4.1 Financiering 
De ISD Bollenstreek rekent per jaar 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. De ISD Bollenstreek rekent geen rente toe aan 
de programma’s daar er ook geen rente wordt betaald. 
 
Kasgeldlimiet 
Het Rijk heeft in 2000 regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. 
Dit staat in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). 
In de wet Fido is geregeld dat overheden de toezichthouders informeren over de kasgeldlimiet. 
Het gaat bij de kasgeldlimiet om het beperken van renterisico's op de korte schuld. Korte schuld is 
bedoeld voor het financieren van lopende uitgaven. De kasgeldlimiet is gekoppeld aan het 
begrotingstotaal, dat wil zeggen de totale lasten van de begroting, inclusief tegelijkertijd met de 
begroting vastgestelde begrotingswijzigingen.  
 
Tabel 1 Berekening kasgeldlimiet 2018 (Wet Fido): 

           x € 1.000 

Post Omschrijving 31-3-2018 30-6-2018 30-9-2018 31-12-2018 

      

1. Vlottende korte schuld 6.949 4.006 5.673 4.965 

2. Vlottende middelen 6.715 3.791 5.444 4.717 

            

3. Netto vlottende schuld (+), danwel 234 215 229 248 

 overschot vlottende middelen (-)     

      

4. Gemiddelde netto vlottende schuld (+), dan wel 234 215 229 248 

 gemiddelde overschot vlottende middelen (-)     

5. Kasgeldlimiet 3.796.121 3.796.121 3.796.121 3.796.121 

            

6a. Ruimte onder kasgeldlimiet 3.795.887 3.795.906 3.795.892 3.795.873 

6b. Overschrijding kasgeldlimiet     

            

7. Begrotingstotaal 46.294.160 46.294.160 46.294.160 46.294.160 

8. Percentage vastgesteld per min. Regeling 8,20% 3.796.121 3.796.121 3.796.121 3.796.121 

9. Kasgeldlimiet 3.796.121 3.796.121 3.796.121 3.796.121 

Toelichting     

      

Post 1: het gezamenlijke bedrag van:     

 opgenomen gelden met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van korter dan 1 jaar; 

 de schuld in rekening-courant;     

 de voor een termijn van korter dan 1 jaar ter bewaring in de kas gestorte gelden van derden; 

 overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de vaste schuld.   

Post 2: het gezamenlijke bedrag van:     

 de contante gelden in kas;     

 de tegoeden in rekening-courant;     

 de overige uitstaande gelden met een rentetypische looptijd van korter dan 1 jaar.  
Post 7: hier staat vermeld de stand van de begroting 
inclusief de tegelijkertijd met de begroting door de raad 
vastgestelde wijzigingen.         

 
De kasgeldlimiet als bedoeld in de Wet Fido wordt niet overschreden. 
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4.4.2 EMU-saldo 
Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (EMU) worden voor de 
staatschuld en het begrotingssaldo de definities gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde zijn. Er 
wordt nu gesproken over EMU-schuld en EMU-saldo. 
 
Het EMU-saldo is het gemiddelde saldo van de inkomsten en uitgaven van alle deelnemende landen 
aan de EMU. Het saldo geldt als norm waaraan de begroting en rekening van deelnemende landen 
worden getoetst. In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land 
maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag zijn. De inkomsten en uitgaven van de 
lokale overheid tellen mee voor de berekening van het EMU-saldo van de totale Nederlandse 
overheid. Op basis van de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) heeft het Rijk mogelijkheden 
in te grijpen bij een dreigende overschrijding van het EMU-saldo voor zover dit wordt veroorzaakt door 
een ongewenste ontwikkeling van het EMU-saldo van de lokale overheid. 
 
Het EMU-saldo wordt berekend op kasbasis, dus de feitelijke geldstromen die in een jaar hebben 
plaatsgevonden. Terwijl de gemeenschappelijke regeling volgens het BBV met het baten- en 
lastenstelsel werkt. 
 
Tabel 2 Berekening EMU saldo 2018: 

 x € 1.000 

1. EMU exploitatiesaldo - 

2. Invloed investeringen               

+ afschrijvingen 83 

-/-      investeringen 76 

3. Invloed voorzieningen  

+ toevoegingen aan voorzieningen  

-/- onttrekkingen aan voorzieningen - 

4. Invloed reserves  

5. Deelnemingen en aandelen  

EMU SALDO 7 

 
EMU-saldo is een verplichting en het cijfer zegt niets over het resultaat, omdat het een absoluut getal 
is.  
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4.4.3 Schatkistbankieren 
De Eerste Kamer heeft op 10 december 2013 ingestemd met het wetsvoorstel verplicht 
schatkistbankieren. Dat betekent dat het verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden op 
16 december 2013 van start is gegaan. Schatkistbankieren is alleen bedoeld voor publieke middelen. 
 
Voor de ISD Bollenstreek betekent schatkistbankieren dat wij onze overtollige middelen 
(alles > € 347.206) aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat wij ons 
geld niet langer bij banken buiten de schatkist mogen aanhouden. 
Onze (verplichte) deelname aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld.  
 

  

Bedragen x € 1.000 Verslagjaar

(1) Drempelbedrag 347,2062

Kw artaal 1 Kw artaal 2 Kw artaal 3 Kw artaal 4

(2)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 

Rijks schatkist aangehouden middelen
238            242           213           166           

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 110            105           135           181           

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag -             -            -            -            

Verslagjaar

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 46.294       

(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner 

of gelijk is aan € 500 miljoen
46.294       

(4c)
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 

500 miljoen te boven gaat
-             

(1) = (4b)*0,0075 + 

(4c)*0,002 met een 

minimum van €250.000

Drempelbedrag 347,2062

Kw artaal 1 Kw artaal 2 Kw artaal 3 Kw artaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist 

aangehouden middelen (negatieve bedragen 

tellen als nihil)

21.377       22.065      19.568      15.260      

(5b) Dagen in het kw artaal 90 91 92 92

(2) - (5a) / (5b)
Kw artaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen
238            242           213           166           

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

(1) Berekening drempelbedrag
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4.4.4 Renterisiconorm 
De renterisiconorm is een wettelijke norm die betrekking heeft op de vaste schuld van de gemeente. 
Vaste schuld ontstaat wanneer leningen worden afgesloten met een rentetypische looptijd van 1 jaar 
of langer. De norm geeft het bedrag aan waarover de gemeente zich per begrotingsjaar maximaal 
mag bloot stellen aan renterisico. Voor gemeenschappelijke regelingen bedraagt de renterisiconorm 
20% van het begrotingstotaal. De renterisiconorm als bedoeld in de Wet Fido wordt niet overschreden. 
 
Tabel 3 Berekening renterisiconorm (Wet Fido): 

 x € 1.000 

Begrotingstotaal 46.294 

Percentage vastgesteld per min. regeling 20% 
  

Renterisiconorm 9.259 
  

Renteherzieningen - 

Aflossingen - 

  

Renterisico - 
  

Ruimte onder renterisiconorm 9.259 

 
Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, kent de ISD Bollenstreek geen renterisico. De reden hiervan is 
dat we geen leningen hebben afgesloten.  

4.4.5 Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte 
De ISD Bollenstreek heeft geen eigen vermogen. De deelnemende gemeenten hebben bij de 
oprichting besloten dat de ISD Bollenstreek geen reserves vormt. Ieder jaar wordt er volledig 
afgerekend. De deelnemende gemeenten betalen maandelijks 1/12 van de begroting als voorschot. 
Hiermee voorziet de ISD Bollenstreek in de financieringsbehoefte. 

4.4.6 Rentevisie 
Rentevisie is de toekomstverwachting over de renteontwikkeling. De ISD Bollenstreek heeft geen 
rentedragende leningen en is derhalve geen rente verschuldigd. De renteontwikkeling heeft op dan 
ook geen invloed op de financiële positie van de ISD Bollenstreek. 

4.4.7 Rentekosten/opbrengsten 
De rentekosten/opbrengsten bij de ISD Bollenstreek bestaan uit de rente op de r/c die banken in 
rekening brengen of uitbetalen. 
 
 

4.5 Bedrijfsvoering 
Waar gesproken wordt over exploitatiekosten, is dit gelijk aan de kosten bedrijfsvoering. 
 
Toerekening van de directe kosten  
Volgens de vernieuwde richtlijnen BBV zijn de kosten die betrekking hebben op het primaire proces 
opgenomen bij de programma’s (Participatie en Zorg). Onder het programma Overhead vallen alle 
kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire 
proces. De kosten die direct zijn toe te rekenen aan de taakvelden (programma’s) bestaan uit de 
personeelskosten van de medewerkers van de betreffende afdeling, automatisering en inhuur en 
uitzendkrachten. Dit alles op basis van de procentuele verhouding zoals weergegeven in het 
formatieoverzicht bij paragraaf 4.9. 
 
 
Rechtmatigheid 
Ook in 2018 moeten wij voldoen aan de wettelijke rechtmatigheidseisen. De accountant toetst de wet- 
en regelgeving aan de uitvoering, zowel de getrouwheid van onze cijfers als de rechtmatigheid van 
onze uitgaven.  
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Participatie 
In de afgelopen jaren hebben we moeten constateren dat de klantenaantallen sterk zijn gestegen, 
zonder dat de ISD Bollenstreek of de gemeenten daar invloed op konden uitoefenen. Het stijgen van 
klantenaantallen legt een grote druk op de organisatie. In 2018 zijn de klantenaantallen afgenomen. 
Maar ook het beëindigen van veel uitkeringen zal een extra inspanning vragen. Komende jaren zetten 
wij onverminderd in op handhaving. 
 
Daarnaast zijn de Re-integratietaken overgedragen aan het SPW en hebben we minder inzicht op de 
resultaten en ervaringen dan toen de ISD die taak zelf uitvoerde. In hoeverre de menselijke maat 
effect heeft op het klantenbestand is nu nog niet goed te zeggen.   
 
Voor de bijzondere bijstand geldt dat het een open einde regelingen is. We hebben geen directe 
invloed op het aantal aanvragen. De enige manier om de hoogte van de uitgaven te sturen is 
aanpassing van het beleid waaronder voorzieningen worden verstrekt. Dat is per definitie een actie 
achteraf. Hierdoor kunnen de uitgaven in enig jaar (explosief) stijgen of dalen. 
 
Zorg 
Voor de voorzieningen geldt dat het open einde regelingen zijn. We hebben geen directe invloed op 
het aantal aanvragen. De enige manier om de hoogte van de uitgaven te sturen is aanpassing van het 
beleid waaronder voorzieningen worden verstrekt. Dat is per definitie een actie achteraf. Hierdoor 
kunnen de uitgaven in enig jaar (explosief) stijgen of dalen. 
 

4.6 Verbonden partijen 
De ISD Bollenstreek heeft geen verbonden partijen. 

4.7 Grondbeleid 
De ISD Bollenstreek heeft grond noch grondbeleid. 
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4.8 WNT 
WNT-verantwoording 2018 ISD Bollenstreek 

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van 

toepassing op de ISD Bollenstreek. Het voor de ISD Bollenstreek toepasselijke bezoldigingsmaximum 

is in 2018 € 189.000 het algemeen bezoldigingsmaximum. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

bedragen x € 1 R.J.’t Jong 

Functiegegevens directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01-31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 

Dienstbetrekking? ja 

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 99.406 

Beloningen betaalbaar op termijn € 17.085 

Subtotaal € 116.491 

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 
€ 189.000 

  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t.  

Totale bezoldiging € 116.491 

  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan 
N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t.  

Gegevens 2017  

bedragen x € 1 R.J. ‘t Jong 

Functiegegevens directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01-31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 

Dienstbetrekking? ja 

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 102.712 

Beloningen betaalbaar op termijn € 15.005 

Subtotaal € 117.717 

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 
€ 181.000 

  

Totale bezoldiging € 117.717 
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1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder  

 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

M.J. Fles Voorzitter 

F.Q.A. van Trigt Lid 

J. van Rijn Lid 

J.A.C. Langeveld Lid 

J.M.P. van der Laan Lid 

D.T.C. Salman Lid 

A. Gotink Lid 

M.G. Bilars Lid 

A. van Kempen Lid 

B.H.C. Brekelmans Lid 

 

Er zijn geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het 

individuele WNT-maximum hebben ontvangen. De toezichthoudende topfunctionarissen ontvangen 

geen beloning van ISD Bollenstreek. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige 

functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond 

van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. 

 

 

 

 

 

4.9 Formatieoverzicht  

 
Formatie 2018 

  

Totaal Overhead Participatie Zorg

Totaal fte’s 96,43 29,63 37,54 29,26

Uren = 1.400 per fte 135.002      41.482         52.550        40.970        

Totaal % per programma 100             30,73           38,93          30,35          
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5 Jaarrekening 2018 

5.1 Balans 2018 

 
     

(bedragen x € 1.000) 
 

 Per 31 december Per 1 januari 

ACTIVA   

  

                      248    
                    

256  

Vaste activa 

  

Materiële vaste activa 

 - investeringen met een economisch nut                   248    
                  

256    

Totaal vaste activa                       248    
                    

256  

  

                   4.717   4.311 Vlottende activa 

  
              3.790  

 
  3.102  Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar  

-  Vorderingen openbare lichamen 
 

3.116 
 
  

 
2.418 . 

-  Overige Vorderingen                   674    685  

      

       

       

Liquide middelen 690   556  

                         

       

Overlopende activa 237    653  

      

       

     

Totaal vlottende activa                    4.717   4.311 

       

Totaal-generaal                    4.965   4.567 
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(bedragen x € 1.000) 
 

 Per 31 december Per 1 januari 

PASSIVA   

Vaste passiva -  -  

        

      

       

Totaal vaste passiva  -  - 

Vlottende passiva     

      

 Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 
één jaar 4.965  4.567  

     

Schulden openbare lichamen 960  1.094  

Overige schulden en overlopende passiva 4.005  3.473  

     

     

      

Totaal vlottende passiva  4.965  4.567 

      

Totaal-generaal  4.965  4.567 
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5.2 Overzicht van baten en lasten 

 
 
 

5.3 Toelichtingen 

5.3.1 Inleiding 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. 

5.3.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de 
jaarrekening 

De waardering van de activa vindt plaats op basis van de verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat 
de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De passiva worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarden, met uitzondering van voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd. 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en lasten 
worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum 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 lasten 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. 
 
Voor Hulp bij Huishouden zijn de kosten opgenomen die door de zorgleveranciers in rekening zijn 
gebracht. Deze kosten zijn afgestemd met het door het CAK aangegeven aantal uur dat als eigen 
bijdrage bij de klanten in rekening is gebracht. 
 
Een aanvrager van een WMO voorziening is op grond van de Wmo een eigen bijdrage verschuldigd. 
De hoogte daarvan wordt bepaald op basis van de gemeentelijke verordening Wmo en de 
inkomensgegevens van de aanvrager. De wet bepaalt dat niet de gemeente noch de ISD de 
berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage uitvoert, maar het CAK. Vanwege 
privacyoverwegingen is de gegevensverstrekking van het CAK aan de ISD ontoereikend om de 
volledigheid en juistheid van de eigen bijdragen te kunnen vaststellen. Door het vaststellen van de 
eigen bijdragen bij het CAK neer te leggen, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de juistheid en 
volledigheid van de eigen bijdragen  geen verantwoordelijkheid van de gemeente c.q. de ISD is. De 
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ISD beschikt daardoor niet over voldoende informatie om zekerheid te hebben omtrent de 
volledigheid van de eigen bijdragen Wmo ontvangen via het CAK. 
 
De ontvangen Wmo – eigen bijdrage via het CAK is gebaseerd op de opgelegde eigen bijdrage plus 
een inschatting van de nog op te leggen eigen bijdrage. Deze inschatting is gemaakt op basis van het 
gemiddelde opgelegde eigen bijdrage minus een correctie oninbaarheid. Dit alles op basis van de 
gegevens vanuit de Wmo monitor van het CAK. 
 
De Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen welke is ingegaan per 
1 januari 2016. Dit wetsvoorstel beoogt de vennootschapsbelasting (Vpb) zodanig aan te passen dat 
overheidsondernemingen die economische activiteiten ontplooien op een markt waarop ook niet-
overheidsondernemingen (private ondernemingen) actief zijn, op dezelfde wijze aan de heffing van 
vennootschapsbelasting worden onderworpen als die private ondernemingen. De ISD voldoet niet aan 
alle 3 gestelde criteria en is daarom niet VPB plichtig. 
 

5.3.3 Balans 
Materiële vaste activa 
De overige materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (bestaande uit de 
inkoopprijs en bijkomende kosten). De afschrijvingstermijn is voor automatisering drie jaar en voor de 
overige vaste activa tien jaar. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een 
voorziening getroffen. We bepalen de hoogte van de voorziening op basis van het historische 
inningspercentage. 
 
Liquide middelen en overlopende posten 
Wij nemen deze activa tegen nominale waarde op. 
 
Vaste passiva 
De ISD Bollenstreek kent geen algemene reserves.  
 
Vlottende passiva 
Wij waarderen de vlottende passiva tegen nominale waarde. 
 
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
In de balans is conform het BBV geen rekening gehouden met een verplichting ontstaan uit 
reserveringen voor vakantiedagen. Dit geldt ook voor vakantiegeldverplichting met betrekking tot de 
uitkeringen. Toekomstige kosten van wachtgeld en ziektewetuitkering zijn voor rekening van de ISD 
Bollenstreek. 
 
Wij zijn met de verhuurder van het gebouw Stek een meerjarencontract aangegaan. De looptijd is tien 
jaar (tot en met oktober 2025). De huur bedraagt per kwartaal, € 93.155,37 per 1-1-2019. 
 
Voor de printers loopt een overeenkomst bij Canon (BNP Paribas), deze loopt tot eind 2019. De huur 
bedraagt per maand € 2.267,48. 
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5.3.4 Overzicht van baten en lasten 
BTW 
Wij hebben waar mogelijk binnen de wettelijke fiscale normen alle kosten exclusief btw geboekt. Deze 
btw is compensabel. We hebben per maand een opgave van de compensabele btw naar de 
gemeenten verstuurd. De gemeenten ontvangen deze btw terug. Verrekening met de ISD hiervan 
vindt plaats via de afrekening rekening-courant (Verrekening BCF). 
 
Verdeelsleutel 
De kosten van de ISD Bollenstreek worden verdeeld over de deelnemende gemeenten op de wijze 
zoals in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) is aangegeven. Voor de duidelijkheid volgt hieronder 
een samenvatting van die verdeelsleutels. 
 

 Participatie 

De BUIG kosten worden verdeeld in de verhouding van de gemeentelijke BUIG-budgetten. Tekorten 
of overschotten verdelen we op basis van 50% naar inwonertal en 50% naar inwoners met een laag 
inkomen, conform de regels van de GR. 
 
De kosten met betrekking tot re-integratie en inkomensondersteunende voorzieningen worden 
toegerekend op basis van het woonplaatsbeginsel. 
 

 Zorg 
Wij verdelen de kosten van de voorzieningen naar woonplaats van de ontvanger van de voorziening. 
De kosten komen dus voor rekening van de gemeente waar de ontvanger van de voorziening woont. 
 
Voor alle PGB’s (Wmo HbH en Wmo begeleiding en jeugd) geldt sinds 2015 het trekkingsrecht via het 
SVB. In de jaarrekening zijn de kosten op basis van de verwachte bestedingen ,zoals deze bekend 
zijn gemaakt door de SVB op het moment van het opmaken van de jaarrekening, verwerkt.  
 
Bij controle van de zorgfacturen begeleiding hebben we een verschil gevonden tussen de uren die bij 
ons in rekening zijn gebracht en de uren die zijn opgegeven bij het CAK. 
Mogelijk kunnen we op basis van deze controle € 450,000 terugvorderen. Dit verantwoorden wij in 
2019. 
 

 Exploitatiekosten 
Volgens de vernieuwde richtlijnen BBV zijn de kosten die betrekking hebben op het primaire proces 
opgenomen bij de programma’s (Participatie en Zorg). Onder het programma Overhead vallen alle 
kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire 
proces. De kosten die direct zijn toe te rekenen aan de taakvelden (programma’s) bestaan uit de 
personeelskosten van de medewerkers van de betreffende afdeling, automatisering en inhuur en 
uitzendkrachten. Dit alles op basis van de procentuele verhouding zoals weergegeven in het 
formatieoverzicht bij paragraaf 4.9. 
 
Voor de exploitatiekosten naar het programma Zorg onderdeel begeleiding voor het project 
statushouders is op basis van de werkelijke kosten inhuur en inzet extra formatie op basis van de 
loonkosten volgens de begroting.  
 

 Fraude 

De gemeenteraden hebben een besluit genomen over de verdeling van de kosten van de fraude én 
de verdeling van de bedragen die we terugontvangen van de in 2009 gestelde vordering. Met dit 
besluit is in de jaarrekening 2018 rekening gehouden. 
 

 GPK 
In 2018 hebben de vijf gemeenten de uitgifte van de gehandicaptenparkeerkaart overgedragen aan de 
ISD Bollenstreek. De afspraak is dat de kaarten € 105 per stuk kosten en dat de instellingskaarten en 
duplicaatkaarten € 30 kosten. Deze bedragen brengt de ISD Bollenstreek één op één bij de 
gemeenten in rekening. Deze bedragen staan los van de bedragen die de burgers aan leges aan de 
gemeenten betalen.  
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5.3.5 Toelichting op de balans 

Activa 
(alle bedragen in €) 
 
Materiële vaste activa 
Investeringen met een economisch nut 
 
Tabel 4 Investeringsoverzicht 2018 

Omschrijving investering 

 Boekwaarde 

Investering Afschrijving 
Boekwaarde 

waarde  waarde 

  31-12-2017 2018 2018 31-12-2018 

      

Inrichten 3e verdieping                  226  -                195                    31  

Meubilair             16.638  -             5.369             11.269  

Callcenter               1.448  -             1.448                    -    

Verbouwing BG en 1e verd           161.600  -           19.136           142.464  

Telefooncentrale                  121  -                121                    -    

Totaal werkcentrum           180.033  -           26.269           153.764  

      

Laptops           26.291                     -              17.527               8.764  

Beelschermen             9.582                     -                4.107               5.475  

Telefonie           23.226                     -              23.226                    -    

Computers                   -              34.200              3.800             30.400  

Telefoons                   -              41.826                   -               41.826  

Software             7.023                     -                7.023                    -    

Totaal automatisering 
 

         66.122  
           

76.026            55.683             86.464  

      

Fiat Panda JF-418-P               9.459  -             1.189               8.270  

Totaal vervoermiddelen               9.459  -             1.189               8.270  

      

Totaal investering         255.614            76.026            83.141           248.498  
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Vlottende activa 
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 
 
Tabel 5 Vorderingen openbare lichamen 

  
Boekwaarde  

31-12-2018 
Boekwaarde  

31-12-2017 

Hillegom    

Programmakosten 9.161.229   

Ontvangen voorschotten 9.751.829   

Afrekening 2018  -590.600  

Verrekening BCF  63.485  

Herverdeling vangnetuitkering 2017  23.004  

Te ontvangen door ISD  -504.111  

    

Lisse    

Programmakosten 9.267.337   

Ontvangen voorschotten 9.301.684   

Afrekening 2018  -34.347  

Verrekening BCF  66.933  

Herverdeling vangnetuitkering 2017  -24.365  

Te ontvangen door ISD  8.221  

    

Noordwijk    

Programmakosten 11.006.430   

Ontvangen voorschotten 11.114.041   

Afrekening 2018  -107.611  

Verrekening BCF  78.828  

Herverdeling vangnetuitkering 2017  -8.799  

Te ontvangen door ISD  -37.582  

    

Noordwijkerhout    

Programmakosten 6.089.339   

Ontvangen voorschotten 6.016.636   

Afrekening 2018  72.703  

Verrekening BCF  46.558  

Herverdeling vangnetuitkering 2017  13.754  

Te ontvangen door ISD  133.015  

    

Teylingen    

Programmakosten 12.908.864   

Ontvangen voorschotten 13.437.569   

Afrekening 2018  -528.705  

Verrekening BCF  96.107  

Herverdeling vangnetuitkering 2017  -3.593  

Te ontvangen door ISD  -436.192  

    

Totaal rekening courant  -836.648 2.072.543 

    

r/c Staat ivm schatkistbankieren 3.557.644  - 

    

Nog te ontvangen eigen bijdrage CAK 381.365  331.199 

Belastingdienst    

Omzetbelasting 4e kwartaal 13.380  13.877 

  3.952.389 345.076 

Totaal vorderingen openbare lichamen  3.115.741 2.417.619 
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Tabel 6 Overige vorderingen  

Verloop debiteuren (uitkeringen)  

Stand 01-01-2018 2.981.372  

Opgeboekt 523.371  

Afgelost -672.207  

Voorschot uitkeringen 12.631  

Stand 31-12-2018 2.845.166  

Voorziening -2.173.285  

  671.881 

Verloop fraude vordering  

Stand 01-01-2018 344.517  

Aflossing -3.500  

Stand 31-12-2018 341.017  

Voorziening fraudevordering -341.017  

  - 

Overige debiteuren  1.787 

Totaal overige vorderingen 673.669 

 
Tabel 7 Liquide middelen  

Liquide middelen  
Boekwaarde  
31-12-2018 

Boekwaarde  
31-12-2017 

BNG, saldi op 31 december                  689.612  555.370 

Kassaldo 337  389 

Totaal   689.950 556.059 

 
Tabel 8 Overlopende activa 

Overlopende activa  
Boekwaarde  
31-12-2018 

Boekwaarde  
31-12-2017 

Vooruitbetaalde verzekeringen 18.748           18.139  
Vooruitbetaalde KPN + 
Abonnement 168  148 

Vooruitbetaalde huur 93.155  
           

91.608  

Vooruitbetaald overige 23.909           29.992  

Noodfonds Noordwijk -             1.744  

Noodfonds Hillegom 5.221             3.218  

Noodfonds Lisse 3.692  5.114 

Nog te ontvangen afrekening SVB 77.000         467.776  

Diversen 12.675  
           

35.222  

Totaal overlopende activa 237.448                          652.961                  
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Passiva 
 
Tabel 9 Schulden openbare lichamen 

  
Boekwaarde  

31-12-2018 
Boekwaarde  

31-12-2017 

    

r/c Staat ivm schatkistbankieren  - 14.329 

    

Belastingdienst    

Loonheffingen salarissen 407.740   

Loonheffingen uitkeringen 552.465   

  960.205 946.992 

Totaal schulden openbare lichamen  960.205 1.094.321 

 
Tabel 10 Overige schulden en overlopende passiva 

Overige schulden   
Boekwaarde  
31-12-2018 

Boekwaarde  
31-12-2017 

Crediteuren 343.486  219.786 

ABP 76.952  73.663 

Overige leveranciers 1.475.127  1.246.706 

  1.895.566  

Betalingen onderweg 1.03.374  1.424.580 

Sdv 604.632  506.760 

Diversen 1.528  1.093 

  2.109.534  

Totaal overige schulden en overlopende passiva  4.005.099 3.472.588 

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 4.965.304 4.566.909 
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5.3.6 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 

 
Programma Participatie 

 
* De vernieuwde richtlijnen BBV schrijven voor de overheadkosten apart op te nemen. In de programma’s (Participatie / Zorg) 

moeten de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. In 2017 was dit nog niet van toepassing. 
 

 
De lasten PW-uitkeringen zijn lager dan begroot doordat de daling van het aantal klanten heeft 
doorgezet. Ook de uitgaven voor loonkostensubsidie zijn lager dan begroot, zelfs nog iets lager dan 
we bij de halfjaarcijfers hebben aangegeven. Bij de re-integratie zien we een overschrijding van de 
kosten. Dit wordt veroorzaakt door zowel een toename van het aantal medische keuringen en een 
stijging van de prijs per keuring. De lasten voor inkomensondersteunende voorzieningen vallen lager 
uit dan begroot. 
 
De baten PW zijn iets achter gebleven bij de verwachting. Voor de loonkostensubsidie waren geen 
baten begroot. Bij de debiteurenontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen zien we een 
kleine plus ten opzichte van de begroting. 
 
Het aandeel van de toe-te-rekenen exploitatiekosten (alle personele lasten, automatisering en inhuur) 
aan het programma participatie is ten opzichte van de begroting iets lager. Dit wordt veroorzaakt door 
twee factoren. Ten eerste vallen de exploitatiekosten lager uit dan begroot maar daar staat tegenover 
dat door het overbrengen van de inkomensondersteunende voorzieningen van het programma zorg 
naar het programma participatie dat het procentuele aandeel van de lasten in het primaire proces is 
toegenomen. 
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Programma Zorg 
 

 
* De vernieuwde richtlijnen BBV schrijven voor de overheadkosten apart op te nemen. In de programma’s (Participatie / Zorg) 

moeten de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. In 2017 was dit nog niet van toepassing. 
 

 
De lasten Wmo zijn op totaal niveau aanzienlijk hoger dan 2017, stijging van bijna 10%. Dit wordt 
zoals eerder al aangegeven onder andere veroorzaakt door de aanbesteding hulpmiddelen die per  
1 februari 2017 is ingegaan en welke in 2018 het gehele jaar gelden, vanaf 1 januari 2018 gelden de 
gewijzigde tarieven welke voortkomen uit de Algemene Maatregel van Bestuur “reële kostprijs 
Wmo2015” , hogere loonschalen bij het Hulp bij Huishouden en het gelijktrekken van de tarieven voor 
zowel ZIN als PGB. 
  
De kosten voor PGB jeugd zijn in 2018 gestegen met bijna 3% op totaalniveau. 
 
Bij de lasten zien we zowel overschrijdingen als onderschrijdingen ten opzichte van de begroting, 
verschilt per onderdeel. De baten vallen toch hoger uit dan begroot. 
 
Door het overbrengen van de inkomensondersteunende voorzieningen van het programma Zorg naar 
het programma Participatie is het ook het aandeel in de lasten van het primaire proces afgenomen en 
daarnaast vallen de toe-te-rekenen lasten lager uit. 
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Programma Overhead 

 
 
Salariskosten 
De salariskosten blijven binnen de begroting daar we begroten op de toegestane formatie. Waarbij 
niet de gehele formatie het hele jaar is ingevuld. 
 
Personeelsvergoedingen 
Dit omvat de volgende kosten; reis- en verblijfskosten, kosten woon-werkverkeer inclusief de uitruil 
IKB waarbij een bruto deel IKB wordt ingeruild voor de netto toegestane tegemoetkoming in de 
reiskosten voor woon-werkverkeer, in 2017 zat dit bedrag nog in de salariskosten. 
 
Overige personeelskosten 
De kosten omvatten opleiding, vorming en training, werving en selectie van personeel, arbozorg, 
kosten ondernemingsraad, personeelsvereniging, teambuilding, kerstpakketten etc. 
 
Huur werkcentrum 
Met ingang van 2018 is de tijdelijke korting vervallen, vandaar de hogere kosten ten opzichte van 
2017. 
 
Automatisering 
In de post automatisering is opgenomen: de kosten van software, hardware, licenties en 
ondersteuning. 
 
Advieskosten 
Hieronder vallen naast de kosten voor advies ook de kosten voor medische keuringen GPK. Deze 
laatste veroorzaakt de overschrijding door onder andere een stijging van de tarieven. 

 
Uitbesteding Teylingen 
Onder deze post vallen de kosten voor ICT, salarisadministratie en per 1 april 2018 ook de inhuur van 
de functionaris gegevensbescherming, welke voortkomt uit de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Hierdoor zijn deze kosten iets hoger uitgevallen dan begroot.  
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5.4 Sisa-bijlage 

 

SZW G2B Gebundelde uitkering op 

grond van artikel 69 

Participatiewet_deel 

openbaar lichaam 2018

Openbaar lichaam o.g.v. 

Wgr (SiSa tussen 

medeoverheden)

Het openbaar lichaam 

verantwoordt hier per 

gemeente over het deel 

van de regeling dat in 

(jaar T) door het 

openbaar lichaam is 

uitgevoerd.

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Deel openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

Deel openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW 

Deel openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief 

Rijk)

Deel openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Deel openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2B / 01 Indicatornummer: G2B / 02 Indicatornummer: G2B / 03 Indicatornummer: G2B / 04 Indicatornummer: G2B / 05 Indicatornummer: G2B / 06

1 060534 Gemeente Hillegom € 3.203.353 € 51.024 € 313.762 € 694 € 43.291 

2 060553 Gemeente Lisse € 3.136.147 € 105.420 € 307.431 € 3.710 € 24.899 

3 060575 Gemeente Noordwijk € 3.706.018 € 82.395 € 458.870 € 7.128 € 22.031 

4 060576 Gemeente 

Noordwijkerhout

€ 2.080.035 € 26.627 € 145.520 € 1.025 € 22.417 

5 061525 Gemeente Teylingen € 4.193.475 € 79.529 € 403.052 € 49.325 € 16.262 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij G2B / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 

Rijk)

Deel openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Besteding (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Deel openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Deel openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) WWIK (exclusief 

Rijk)

Deel openbaar lichaam 

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2B / 07 Indicatornummer: G2B / 08 Indicatornummer: G2B / 09 Indicatornummer: G2B / 10 Indicatornummer: G2B / 11

1 060534 Gemeente Hillegom € 0 € 28.420 € 3.412 € 0 

2 060553 Gemeente Lisse € 0 € 4.220 € 464 € 0 

3 060575 Gemeente Noordwijk € 634 € 28.871 € 2.544 € 0 

4 060576 Gemeente 

Noordwijkerhout

€ 4 € 0 € 557 € 0 

5 061525 Gemeente Teylingen € 0 € 36.668 € 0 € 0 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019 
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Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij G2B / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet

Deel openbaar lichaam

I.7 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet (excl. Rijk)

Deel openbaar lichaam 

I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2B / 12 Indicatornummer: G2B / 13 Indicatornummer: G2B / 14

1 060534 Gemeente Hillegom € 59.862 € 342 

2 060553 Gemeente Lisse € 72.578 € 6.265 

3 060575 Gemeente Noordwijk € 86.876 € 935 

4 060576 Gemeente 

Noordwijkerhout

€ 53.678 € 0 

5 061525 Gemeente Teylingen € 165.869 € 2.583 

SZW G3B Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 

gevestigde zelfstandigen 

(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

onderzoek als bedoeld in 

artikel 56 Bbz 2004 (exclusief 

Bob) 

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3B / 01 Indicatornummer: G3B / 02 Indicatornummer: G3B / 03 Indicatornummer: G3B / 04 Indicatornummer: G3B / 05 Indicatornummer: G3B / 06

1 060534 Gemeente Hillegom € 0 € 0 € 31.827 € 27.260 € 6.323 

2 060553 Gemeente Lisse € 9.392 € 0 € 3.488 € 20.111 € 7.158 

3 060575 Gemeente Noordwijk € 14.347 € 0 € 18.533 € 7.694 € 15.778 

4 060576 Gemeente 

Noordwijkerhout

€ 23.593 € 0 € 4.986 € 2.985 € 2.616 

5 061525 Gemeente Teylingen € 0 € 0 € 4.629 € 27.184 € 9.737 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij G3B / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3B / 07 Indicatornummer: G3B / 08 Indicatornummer: G3B / 09 Indicatornummer: G3B / 10

1 060534 Gemeente Hillegom € 0 € 0 € 0 

2 060553 Gemeente Lisse € 0 € 0 € 0 

3 060575 Gemeente Noordwijk € 0 € 0 € 0 

4 060576 Gemeente 

Noordwijkerhout

€ 0 € 0 € 0 

5 061525 Gemeente Teylingen € 0 € 0 € 0 

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_deel 

openbaar lichaam 2018
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5.5 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld 

Hoofdtaakveld Taakveld Lasten  Baten 

Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead     3.251.981     -3.251.981 

    Sociaal Domein 6.3 Inkomensregelingen 23.627.753  -23.627.753 

    

 
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)     1.616.171    -1.616.171 

 
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+   20.051.582  -20.051.582 

 
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 

            
2.118.216    -2.118.216 

    TOTAAL   50.665.703 -50.669.703 

 
 

 

6 Overige gegevens 

6.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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7 Bijlage I ISD Bollenstreek in cijfers 

7.1 Participatie 

 
Tabel 11 Verdeling aantal klanten Inkomen 

 
 
Het aantal bijstandsklanten van de ISD Bollenstreek is in 2018 gedaald met ruim 7%. 

 
 
Tabel 12 Verdeling aantal klanten per uitkeringssoort 

 
 
De daling zien we vooral bij de categorie PW. 

 
Tabel 13 Verdeling aantal klanten op basis van geslacht 

 
 
Tabel 14 Verdeling aantal klanten op basis van leeftijdscategorie 

 
 
Bijna alle leeftijdsklasse hebben te maken met een daling, alleen de klasse 56-AOW heeft te maken 
met een stijging. 
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Tabel 15 Leefvorm per uitkering 

 
 
Tabel 16 Overzicht in- en uitstroom uitkeringen 

 
 
Bij de instroom is het opvallendst dat het aantal nieuwkomers vanuit de COA is gehalveerd ten 
opzichte van vorig jaar, 53 in 2018 tegen 106 in 2017. De reden uitstroom in verband met arbeid 
dienstbetrekking / uitkering ziekte is de grootste stijger  van 115 in 2017 naar 180 in 2018. 
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Tabel 17 Verdeling aantal klanten loonkostensubsidie 

 
 
Het aantal klanten met loonkostensubsidie is met 38% gestegen in 2018, van 55 per 31-12-2017 naar 
76 per 31-12-2018. 

 
 
Tabel 18 Overzicht Inkomensondersteunende voorziening 

 
 
De uitgaven voor inkomensondersteunende voorzieningen zijn gedaald ten opzicht van 2017 met ruim 
5%. 

 
Tabel 19 Overzicht Inkomensondersteunende voorziening aantallen 
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Tabel 20 Overzicht collectieve ziektekostenverzekering 

 
Bovenstaande tabel laat het aantal collectief verzekerden in relatie tot het aantal uitkeringsgerechtigden zien. De bedragen en 
aantallen zijn gemiddeld over het jaar genomen. 
Er zijn meer verzekerden dan uitkeringsgerechtigden aangezien veel ouderen boven de  
AOW-gerechtigde leeftijd meetellen bij het aantal verzekerden. 
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7.2 Zorg 
 
 
Tabel 21 Zorg per gemeente 

 
 

 
Tabel 22 Begeleiding 
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Tabel 23 Overzicht aantal voorzieningen 2018 
 

 
 
 
 
 
Tabel 24 Overzicht Regiotaxi 

 
 
Toelichting 

In bovengenoemde tabel zijn de kosten van de Regiotaxi 2015 - 2018 weergegeven inclusief 6% btw. 

De bedragen zijn exclusief kosten van de passen.  
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In de volgende tabellen vindt u de kosten van Zorg per gemeente ten opzichte van de goedgekeurde 
begroting per gemeente. 

 
Tabel 25 Verdeling zorg per gemeente 
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8 Bijlage II Overzicht begrotingswijzigingen 
 
Tabel 26 Overzicht begrotingswijzigingen 
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9 Bijlage III Berekening bijdrage per gemeente 
 

Inleiding 
De afrekening van de kosten van de ISD Bollenstreek naar de gemeenten is ontleend aan de 
gemeenschappelijke regeling en aan besluiten van het algemeen bestuur. 
De volgende onderdelen met een verschillende verdeelmethodiek gelden: 

1. Participatie volgens de geldende budgetten 
2. Re-integratie, Inkomensondersteunende voorzieningen en Zorg volgens woonplaatsbeginsel 
3. Exploitatiekosten / Overhead volgens verdeelsleutel inwonertal – lage inkomens 
4. Terugvordering fraude 
5. Gehandicapten parkeerkaart 

 
Onderstaand zullen we per onderdeel aangeven hoe de kosten verdeeld zijn. 
 
Hiervoor hebben we nodig de verdeelsleutel en de door de gemeenten ontvangen budgetten. 
 
Tabel 27 Verdeelsleutel per gemeente  

 
 
Tabel 28 Budgetten 2018 
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1. Participatie 
 
De uitgaven gemaakt voor het programma Inkomen worden verdeeld volgens de rijksbijdragen; het 
meerdere wordt verdeeld op basis van 50% naar inwoners en 50% naar inwoners met een laag 
inkomen. 
 
Tabel 29 Overzicht kosten PW en Loonkostensubsidie 

 
 
In 2018 zijn de budgetten toereikend ten opzichte van de uitgaven. Er hoeft dit jaar geen 
vangnetuitkering aangevraagd te worden. 
 
 
Tabel 30 Verdeling uitkeringskosten per gemeente 

 
 
Tabel 31 Verdeling re-integratie per gemeente 

 
 
Tabel 32 Verdeling inkomensondersteunende voorzieningen per gemeente 
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2. Zorg 
 
Bij de verdeling van de kosten van het programma Zorg wordt onderscheid gemaakt in 
exploitatiekosten en de kosten van de voorzieningen. De exploitatiekosten worden verdeeld op basis 
van 50% naar inwonertal en 50% naar inwoners met een laag inkomen. De kosten van de 
voorzieningen worden verdeeld naar woonplaats van de ontvanger van de voorziening. De kosten 
komen dus voor rekening van de gemeente waar de ontvanger van de voorziening woont. 
 
 

3. Overhead 
 
De kosten van overhead worden op diversen methoden verdeeld. In de verdeling wordt een deel op 
basis van de gemeenschappelijke regeling verdeeld. Dit betreft alle kosten behalve de kosten die de 
ISD Bollenstreek maakt voor het afhandelen van aanvragen gehandicaptenparkeerkaarten en de 
opbrengsten die nog binnenkomen uit de fraudevordering. Voor deze laatste rubrieken is een apart 
verdeelsystematiek vastgesteld. 
 
Tabel 33 Verdeling overhead per gemeente 

 
 
 

4. Terugvordering fraude 
 
In 2009 heeft het bestuur een verdeling vastgesteld voor toekomstig ingevorderde bedragen van de 
fraude 2008. De verdeling gaat op basis van de verdeelsleutels uit het verleden. In 2018 is een 
bedrag ontvangen van € 3.500. De verdeelsleutel die hiervoor geldt, is die van het jaar 2003. 
 
Tabel 34 Verdeling ontvangen vordering fraude per gemeente  

 
 

5. Gehandicaptenparkeerkaart 
 
Voor de verdeling van de gehandicaptenparkeerkaart is gebruik gemaakt van de volgende tabel: 
 
Tabel 35 Overzicht GPK kaart  

 
 
Dit leidt tot de onderstaande tabel voor de kosten per gemeente. 
 
 
Tabel 36 Verdeling kosten GPK kaarten per gemeente     
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Tabel 37 Bijdrage per gemeente     
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10 Bijlage IV Verdeling van de kosten per gemeente 
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Lijst van afkortingen 
AB Algemeen Bestuur 
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
AOW Algemene Ouderdoms Wet 
Arbo Arbeidsomstandigheden 
AWB Algemene Wet Bestuursrecht 
BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 
Bbz Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 
BCF Btw-compensatiefonds 
Bhv Bedrijfshulpverlening 
BIP Budget Informatie Punt 
BNG Bank Nederlandse Gemeenten 
BUIG Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten 
CAK Centraal Administratie Kantoor 
COA Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
CVV Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 
DB Dagelijks Bestuur 
EB Eigen Bijdrage 
EMU Economische Monetaire Unie 
FG Functionaris Gegevensbeheer 
Fido Financiering decentrale overheden  
fte full-time equivalent 
GBA Gemeentelijke BasisAdministratie 
GGD Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst 
GGZ Geestelijke GezondheidsZorg 
GPK Gehandicaptenparkeerkaart 
GR Gemeenschappelijke Regeling 
HbH Hulp bij het Huishouden 
IC Interne Controle 
I-deel Inkomens-deel 
IOAW Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers 
IOAZ Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Zelfstandigen 
IP Inspanningspremie 
ISD Bollenstreek Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek 
KTO KlantTevredenheidsOnderzoek 
LKS Loonkostensubsidie 
MT Management Team 
NVVK Nederlandse Vereniging voor VolksKrediet 
OR OndernemingsRaad 
P&O Personeel en Organisatie 
P-deel Participatie-deel 
PGB PersoonsGebonden Budget 
POB PersoonsOndersteunendBudget  
PW ParticipatieWet 
Sdv Schulddienstverlening 
Sisa Single information single audit 
SPW Service Punt Werk 
Suwi Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen 
SVB Sociale VerzekeringsBank 
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
UWV Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen 
WEB Wet educatie en beroepsonderwijs 
Wgsp Werkgever Servicepunt 
WIA Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen 
WML Wettelijk minimumloon 
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 
WNT Wet Normering Topinkomens 
WSNP Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen 
Z&Z Zorg en Zekerheid 
ZIN Zorg In Natura 


