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Wij stellen voor: 

 

1. Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2017 van de ISD Bollenstreek. 

2. Via bijgevoegde brief een positieve zienswijze in te dienen op de 

begrotingswijziging 2017-III van de ISD Bollenstreek. 

3. Via bijgevoegde brief in te stemmen met de voorgestelde maatregelen in verband 

met de vangnetregeling 2017. 

 

 

 

Inleiding 

De ISD Bollenstreek heeft de halfjaarcijfers 2017 aangeboden. Hieruit blijkt dat de 
begroting naar boven moet worden bijgesteld met een totaalbedrag van € 2.667.000 voor 
de vijf gemeenten. Voor de gemeente Hillegom gaat het om een bedrag van €611.000,-. 
Conform de gemeenschappelijke regeling kan de raad een zienswijze indienen op de 
begrotingswijziging binnen een termijn van acht weken. Het Algemeen Bestuur vergadert 
op 18 december 2017 over de begrotingswijziging en de zienswijzen. 

 
Daarnaast heeft de ISD Bollenstreek een voorstel ontwikkeld om eventueel in aanmerking 
te komen voor de Vangnetregeling. Gemeentelijk zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele 
tekorten die ontstaan door uitgaven uit het budget van de Participatiewet. Indien het 
tekort hoog genoeg is, kan een gemeente onder voorwaarden in aanmerking komen voor 
een zogenaamde vangnetuitkering. Om voor de vangnetregeling 2017 in aanmerking te 
komen moet de gemeenteraad maatregelen treffen om tot tekortreductie te komen. De 

ISD Bollenstreek heeft hier een voorstel toe gedaan. 

 

 

Bestaand kader en context 

Het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek biedt de deelnemende gemeenten de 
derde begrotingswijziging aan voor 2017. Conform de gemeenschappelijke regeling kan 
de raad een zienswijze geven op de ontwerpbegroting binnen een termijn van 8 weken. 
Het Algemeen Bestuur (AB) besluit op 18 december 2017 over de ontwerpbegroting en 

eventuele zienswijzen. 

 

 



 

 

Beoogd effect 

De ISD Bollenstreek voert de Programma's Zorg en Inkomen uit namens de gemeente, met 

accordering van deze stukken is de dienstverlening op deze vlakken voor onze inwoners 

geregeld. 

 

Argumenten 

1.1 In de halfjaarcijfers is de onderbouwing voor de begrotingswijziging te vinden.  
Uit de halfjaarcijfers blijken de uitgaven op het programma Participatie en Zorg fors hoger 
dan verwacht. In de bijlage zijn de halfjaarcijfers ook opgenomen. 
 
Programma Participatie 
Binnen het programma Participatie zijn de gevolgen van de forse toestroom van 
statushouders in 2016 en 2017 merkbaar. Statushouders doen in de meeste gevallen ook 
een beroep op de Participatiewet en hebben vaak recht op een vergoeding van de 
inrichtingskosten van het huis (bijzondere bijstand). In de afgelopen maanden is ook duidelijk 
zichtbaar geworden dat het aantal na-reizenden (gezinsherenigers) fors aan het stijgen is. 
 
Programma Zorg 
Binnen het programma Zorg zijn er een aantal overschrijdingen: 

 Bij de Wmo-begeleiding is er een forse stijging van het gebruik. Dit is 
waarschijnlijk een onomkeerbaar proces omdat mensen steeds vaker en langer 
thuis blijven wonen. Daarbij zou deze toename ook te verklaren kunnen zijn door 
de heldere communicatie van de lokale overheid over de mogelijkheden van de 
WMO begeleiding. 

 De kosten voor de rolstoelvoorzieningen zijn fors gestegen i.v.m. de uitkomsten 
van de verplichte aanbesteding. 

 Bij het opstellen van de begroting was niet voorzien dat de eigen bijdrage 
systematiek veranderd zou worden. Omdat alle burgers op basis van de nieuwe 
regelgeving minder eigen bijdrage hoeven te betalen, zijn de inkomsten uit de 
eigen bijdrage flink gedaald. Dit is echter gecompenseerd in het gemeentefonds 
(zie ok financiële consequenties). 

 

2.1 Als gemeente kunnen we ons vinden in de voorgestelde aanpassingen. 

Zowel bij het programma Inkomen als Zorg is er sprake van een zogenaamde 'open-

einderegelingen'. Inwoners die recht hebben op een voorziening, dienen deze ook te 

ontvangen. De gemeente is dan ook verplicht om de bijbehorende financiële middelen ter 

beschikking te stellen. Onder argument 1.1 zijn de overschrijdingen verklaard. 

 

3.1 De gemeente kan zich vinden in de voorgestelde aanpak.  

In het verleden hebben de vijf deelnemende gemeenten al diverse malen succesvol gebruik 

kunnen maken van de vangnetregeling. Om in aanmerking te komen moet de gemeenteraad 

maatregelen treffen om tot een tekortreductie te komen op de bijstand. De ISD Bollenstreek 

heeft hier een voorstel toe gedaan. In de bijlagen zijn al de voorstellen voor de verschillende 

doelgroepen te vinden. Als gemeente stemmen we hier graag mee in zodat we voldoen aan 

de voorwaarde voor de vangnetregeling. 
 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing 

 
Financiële consequenties 

De begrotingswijziging heeft betrekking op de onderdelen Participatie en Zorg (incl. 
Jeugdzorg) conform de halfjaarcijfers 2017. Voor de post Participatie gaat het in totaal 
om een bedrag van €1.855.000 en voor Zorg om €812.000. 
 

Voor de gemeente Hillegom leidt dit tot de volgende begrotingswijziging: 
   



 

 

 

 

 

 

 
Hillegom krijgt definitief meer BUIG-budget (voor de financiering van de bijstandsuitkeringen) 
vanuit het rijk ten opzichte van de begroting, het gaat om € 204.000,-. Daarnaast wordt er 
mogelijk nog een bedrag gecompenseerd via de Vangnetregeling. Er resteert een tekort 
van  € 407.000. Bij het opstellen van de gemeentelijke jaarrekening 2017 zal het definitieve 
verschil tussen begroting en werkelijke uitgaven verrekend worden met de reserve sociaal 
domein. Als het verwachte tekort van € 407.000 ook blijkt bij de jaarrekening, bedraagt de 
stand van deze reserve per 31-12-2017 € 441.000.  

In de septembercirculaire 2017 zijn de gemeenten geïnformeerd over de geactualiseerde 
rijksbijdrage sociaal domein. Voor het onderdeel WMO bedraagt deze rijksbijdrage voor 
2017 € 2.514.112. In de begroting van de gemeente Hillegom is rekening gehouden met een 
bijdrage van € 2.590.085, er is dus een negatief verschil van € 75.973. 

In de begroting 2018 van Hillegom is reeds rekening gehouden met de hogere uitgaven van 
de ISD. 
 
Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen we naar bovenstaande argumenten en de 
bijlage (halfjaarcijfers). 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

De ISD Bollenstreek draagt zorg voor de uitvoering van de begrotingswijziging. 

 

Duurzaamheid 

Zorg en Participatie zijn een belangrijk onderdeel van 'sociale duurzaamheid' waardoor 
inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

In Lisse, Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout wordt dezelfde begrotingswijziging 

aangeboden. 

 

 

Urgentie 

De zienswijze dient tijdig, voor 18 december, aan de ISD Bollenstreek kenbaar gemaakt 
te worden. 

 

 

Evaluatie 

De ISD Bollenstreek legt via de reguliere wijze verantwoording af over de uitgevoerde 

taken. 

 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

 Aanbiedingsbrief ISD Bollenstreek 
 1e halfjaarcijfers 2017 ISD Bollenstreek 
 Begrotingswijziging 2017-III ISD Bollenstreek 

 Notitie vangnetregeling 

 Uitgaande brief: zienswijze begrotingswijziging en reactie vangnetregeling 
 
 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

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

  Exploitatie Participatie Zorg Totaal 

Hillegom - € 276.000 € 335.000 € 611.000 

Totaal - € 1.855.000 € 812.000 € 2.667.000 

          



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

Gelezen het voorstel van het college van 31 oktober 2017 met als onderwerp:  
‘Begrotingswijziging 2017-III ISD Bollenstreek en Vangnetregeling Hillegom’, 

 

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,, 

 

 

besluit: 

 

1. Kennis te nemen van de halfjaarcijfers 2017 van de ISD Bollenstreek. 

2. Via bijgevoegde brief een positieve zienswijze in te dienen op de 

begrotingswijziging 2017-III van de ISD Bollenstreek. 

3. Via bijgevoegde brief in te stemmen met de voorgestelde maatregelen in verband 

met de vangnetregeling 2017. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 december 2017, 

 

 

 

 

Drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 
 


