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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   Z-16-57132\3. Bestuur\6974 
Datum voorstel:   22 september 2016 
Datum collegevergadering:  4 oktober 2016 

Datum raadscommissie:  27 oktober 2016 
Datum raadsvergadering:   10 november 2016 
Portefeuillehouder:   mw. Snuif 

Behandelend ambtenaar:   Gitta Smit 
E-mailadres:   g.smit@lisse.nl 
Telefoonnummer:     0252 - 433254 

 
Agendapunt:  -- 
 

Maatschappij Raadsvoorste l 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp:  Begrotingswijziging 2016-II en begrotingswijziging 2017-I   
                                             ISD Bollenstreek 
 

 

Wij stellen voor 

1. Een positieve zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2016-II en de 

begrotingswijziging 2017-I van de ISD Bollenstreek, zoals opgenomen in de brief in 

de bijlage. 

2. Van de voordelige financiële consequenties voortkomend uit de begrotingswijziging 

2016-II (totaal € 651.000) een bedrag van € 167.000 te storten in de reserve sociaal 

domein, waarmee het plafond bereikt is. Het overige voordeel ten bedrage van  

 € 484.000,- te storten in de post onvoorzien.  

3. De financiële gevolgen van de begrotingswijziging 2017-I te verwerken nadat de 

halfjaarcijfers 2017 van de ISD bekend zijn geworden. 
   

 

 

Inleiding 

Het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD 

Bollenstreek) heeft u twee begrotingswijzigingen toegezonden: begrotingswijziging 

2016-II en begrotingswijziging 2017-I. Uw raad wordt gevraagd uw zienswijze te uiten 

over deze voorgenomen wijzigingen. Dit kan voordat het Algemeen Bestuur de 

begrotingswijziging vaststelt in zijn vergadering van 21 november 2016.  

 

Naar aanleiding van de realisatie over het 1e halfjaar 2016 en die van 2015 is de 

begroting 2016 opnieuw bekeken. In deze begrotingswijziging 2016-II stelt de ISD voor 

om een aantal posten aan te passen en in overeenstemming te brengen met de huidige 

verwachtingen over 2016. Deze aanpassingen leiden eveneens tot een herziening van de 

begroting voor 2017. 
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Het voorstel van de ISD is bij dit voorstel gevoegd. Samenvattend zijn de wijzigingen in 

2016: bij de exploitatiekosten zijn er aanpassingen voor salariskosten, advies- en 

uitvoeringskosten. Bij de post Participatie wordt een overschrijding verwacht van ruim  

€ 1 miljoen en bij het programma Zorg is de verwachting voor begroting 2016 naar 

beneden bijgesteld met € 3,8 miljoen voor de 5 ISD-gemeenten.  
  

Bestaand kader/context 

Conform de gemeenschappelijke regeling van de ISD Bollenstreek heeft het Dagelijks 

Bestuur van de ISD Bollenstreek de gemeenteraad de begrotingswijziging 2016-II en 

begrotingswijziging 2017-I toegezonden. De gemeenteraad heeft de gelegenheid een 

zienswijze te geven voordat het AB ISD de begrotingswijzigingen vaststelt. Hiervoor geldt 

een termijn van 2 maanden. 

 

Beoogd effect 

Sturing geven aan de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling ISD 

(Intergemeentelijke Sociale Dienst) Bollenstreek.  
 
Argumenten 

1.1 Het vaststellen van de begroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van 

de ISD. 

De raad heeft de mogelijkheid een zienswijze te geven. 

 

1.2 Tekort Participatie 

De instroom van cliënten Participatiewet is hoger dan begroot (extra kosten voor 2016: 

€ 273.000 en voor 2017 € 143.000) en de kosten zijn hoger dan de Rijksbijdrage. De 

hogere instroom wordt met name veroorzaakt door de vestiging van statushouders. De 

uitstroom van deze statushouders is klein. Gemeenten kunnen in aanmerking komen 

voor een aanvullende BUIG bijdrage. Daarvoor geldt voor kleine gemeenten (Hillegom, 

Lisse en Noordwijkerhout) een andere methodiek dan gemeenten met meer dan 25.000 

inwoners. Als voorwaarde voor deze aanvullende bijdrage geldt dat er maatregelen 

genomen moeten worden om het aantal cliënten te verlagen. Daarvoor heeft de ISD ter 

kennisgeving in een memo maatregelen beschreven, zie bijlage. 

 

1.3 Ontschotting budgetten 

Voor de kosten van extra begeleiding van statushouders, is een bedrag opgenomen bij 

de kosten van begeleiding. De activiteiten in het kader van begeleiding zijn meer gericht 

op integratie in de samenleving richting werk dan de Wmo-begeleiding zoals we die nu 

omschreven hebben in regelgeving. Voor Hillegom is dit een bedrag van € 45.000,- in 

2016 en € 164.000,- in 2017. De aanpak wordt nog verder concreet uitgewerkt door het 

DB ISD. 

 

1.4 Positieve zienswijze 

Het voorstel van de ISD bevordert de integratie van statushouders.  

Voorgesteld wordt een positieve zienswijze te geven op de beide begrotingswijzigingen, 

met dien verstande dat voor de jaren na 2017 de verwachting is dat de WMO-middelen 
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vanuit het Rijk lager zullen zijn. De gemeenteraad van Hillegom stelt deze extra gelden 

dan ook eenmalig ter beschikking.  

  

2.1 Financiële consequenties 

Exploitatiekosten 

De exploitatiekosten stijgen door verhoogde salariskosten (2016: € 72.000 en 2017: 

€41.000) als volgt: 2 FTE structurele extra formatie voor schulddienstverlening (zoals 

besloten in de gemeenteraad van 26 mei 2016 bij de behandeling van het Beleidsplan 

Schulddienstverlening 2016-2020), 0,4 FTE extra tijdelijk voor 2016 en 2017 voor de 

afdeling Bezwaar&Beroep/kwaliteit, 0,7 FTE structureel extra voor de uitvoering van de 

Wet Taaleis, 0,62 FTE tijdelijk extra voor inzet van de Jeugdhulp en een éénmalige 

reservering van € 200.000,- door verplichte invoering van het Individuele Keuze Budget 

(IKB) per januari 2017, wat o.a. inhoudt dat de reservering van het vakantiegeld (juni t/m 

december 2016) mee moet tellen over de kosten van het jaar 2016. 

 

Daarnaast zijn de advieskosten hoger begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de 

uitvoeringskosten voor het klanttevredenheidsonderzoek en de kosten van Stipter 

(zorgtoewijzingssysteem) zijn gestegen. 

 

Participatie 

Door een hogere toename van de instroom van het aantal cliënten dan verwacht en 

begroot en een lagere uitstroom dan in de voorgaande jaren, is het aantal cliënten en 

daarmee de kosten voor uitkeringen gestegen. Het aantal cliënten is gegroeid van 1.149 

op 1 januari 2016 naar 1.204 op 1 juli 2016. Voor Hillegom is het aantal van 239 naar 

240 verhoogd. De verhoging van de kosten wordt maar gedeeltelijk gecompenseerd 

door een hogere BUIG (gebundelde uitkering). Zie onder 1.2 voor de mogelijkheden om 

de uitstroom te bevorderen en de mogelijkheid om een aanvullende BUIG-bijdrage te 

verkrijgen.  

 

Zorg (incl. Jeugd) 

Met name door onderbesteding aan de WMO kant vallen deze kosten lager uit dan 

begroot (2016: € 964.000). Voor 2017 wordt als gevolg van een aantal ontwikkelingen, 

o.a. herinvoering van Hulp bij de huishouding HbH1, hogere uitgaven verwacht  

(€ 382.000). 

In de post begeleiding ZIN (Zorg in natura) is een bedrag van € 45.000,- voor Hillegom 

(totaal alle gemeenten € 244.000) opgenomen voor begeleiding van statushouders om 

hun weg in de maatschappij, richting betaald werk, te vinden. 

Alle wijzingen zoals verwerkt in de begrotingswijziging 2016-II zijn eveneens verwerkt 

in de begrotingswijziging 2017-I. 
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2.2. De begrotingswijziging heeft consequenties voor de gemeentelijke begroting van 

2016. 

De gevolgen worden op de volgende wijze verwerkt.  

Van de voordelige financiële consequenties voortkomende uit de begrotingswijziging 

2016-II van in totaal € 651.000 wordt € 167.000 gestort in de reserve sociaal domein. 

Hiervan wordt in 2016 € 149.000 onttrokken voor extra jeugdhulp, zoals besloten in de 

raad van 13-10-2016, en € 18.000 voor opstartkosten SPW, zoals aangegeven in de 

Berap 2016. Het overige voordeel, € 484.000, wordt gestort in de post onvoorzien. 

 

2.3. Er is nog teveel financiële onzekerheid, waardoor we wachten met het wijzigen van 

de gemeentelijke begroting voor 2017 

Voorgesteld wordt de financiële consequenties voortkomende uit de begrotingswijziging 

2017-I voor kennisgeving aan te nemen en pas te verwerken nadat de halfjaarcijfers 

2017 door de ISD bekend zijn gemaakt.  
 
Kanttekeningen 

Geen. 
 
Financiële consequenties 

Voor Hillegom zijn de consequenties als volgt: 
 
Begrotingswijziging 2016-II: 

 

x € 1.000  Begroot verwacht  verschil  

Exploitatie             72 

Participatie:  re-integratie          222 189 -   32       

 BUIG   2.943 3.216                 273 

Zorg  4.607                3.643             -  964  

Totaal    -  651 

 

Begrotingswijziging 2017-I 

 

x € 1.000  Begroot verwacht   verschil 

Exploitatie            41 

Participatie:  BUIG   3.140 3.283   143 

Zorg  3.546                3.928               382   

Totaal        566 

 
 
Aanpak / uitvoering / participatie 

De ISD Bollenstreek wordt middels bijgevoegde brief op de hoogte gesteld van de door 
de raad uitgebrachte zienswijze. 
 

Duurzaamheid 
Ingezet wordt op een duurzame toekomst van mensen die een beroep doen op de 
Participatiewet. 
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HLT 
Voor alle 5 de bollengemeenten binnen de GR ISD Bollenstreek doet de ISD dit voorstel. 
 

Urgentie 
Er is een termijn van 2 maanden om een zienswijze te geven. 
 

Evaluatie 
In de managementrapportages, jaarverslagen en jaarrekeningen van de ISD. 

 

Bijlagen / achtergrondinformatie 

 Memo ISD 
 Begrotingswijziging 2016-II ISD Bollenstreek 

 Rapportage 1ste halfjaar ISD Bollenstreek 
 Begrotingswijziging 2017-I ISD Bollenstreek 
 Concept zienswijze begrotingswijzigingen 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

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

secretaris       burgemeester 
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Raadsbesluit 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

De raad van de gemeente Hillegom, 
  
gelezen het college besluit van 27 september 2016, 

  
gelet op de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek, 
 

 
besluit: 
 

1. Een positieve zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2016-II en de 

begrotingswijziging 2017-I van de ISD Bollenstreek, zoals opgenomen in de brief in 

de bijlage. 

2. Van de voordelige financiële consequenties voortkomend uit de begrotingswijziging 

2016-II (totaal € 651.000) een bedrag van € 167.000 te storten in de reserve sociaal 

domein, waarmee het plafond bereikt is. Het overige voordeel ten bedrage van  

 € 484.000,- te storten in de post onvoorzien.  

3. De financiële gevolgen van de begrotingswijziging 2017-I te verwerken nadat de 

halfjaarcijfers 2017 van de ISD bekend zijn geworden. 
  

 
 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 10 november 2016, 
 
  

 
 
de griffier       de voorzitter 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan     A. van Erk 


