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Z-09-04123Beleid & Ontwikkeling3. B&W / Raad\958Rick SeverijnsRaadsvoorstel 

Voorstel voor de vergadering van de raad van: 11-02-2010 

    

Agendanummer:Agendanummer:Agendanummer:Agendanummer: 9 

 

Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Begrotingswijziging 2010-1 ISD Bollenstreek 

 

Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten:     

1. Uw zienswijze kenbaar te maken dat u kunt instemmen met betreffende 

bijgevoegde begrotingswijziging 2010-1 ISD Bollenstreek.  

 

Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader:     

Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek.  

Onderzoeksrapport BMC “formatieonderzoek ISD Bollenstreek”.  

    

Doelstelling: Doelstelling: Doelstelling: Doelstelling:     

Te komen tot een betere afstemming tussen enerzijds de gewenste kwaliteit van de 

dienstverlening en anderzijds de daarvoor noodzakelijke formatie.     

 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

Medio 2009 heeft onderzoeksbureau BMC een formatieonderzoek uitgevoerd voor 

ISD Bollenstreek. In het onderzoeksrapport is komen vast te staan dat de formatie bij 

de ISD Bollenstreek (structureel) onderbezet is en dat er een formatie-uitbreiding 

noodzakelijk is om de gewenste kwaliteit richting individuele burgers en gemeenten 

te kunnen handhaven. Naar aanleiding hiervan heeft ISD Bollenstreek drie scenario’s 

uitgewerkt.   

 

Scenario 1. maximaal noodzakelijke formatie uitbreiding.  Scenario 1. maximaal noodzakelijke formatie uitbreiding.  Scenario 1. maximaal noodzakelijke formatie uitbreiding.  Scenario 1. maximaal noodzakelijke formatie uitbreiding.      

Dit scenario sluit aan op het advies van BMC om de formatie uit te breiden met 12,31 12,31 12,31 12,31 

ftefteftefte.  Grootste formatie probleem zit volgens BMC bij de consulenten en medewerkers 

(9,47fte).  

   

Scenario 2. minimaal noodzakelijke formatie uitbreiding.  Scenario 2. minimaal noodzakelijke formatie uitbreiding.  Scenario 2. minimaal noodzakelijke formatie uitbreiding.  Scenario 2. minimaal noodzakelijke formatie uitbreiding.      

Dit scenario is uitgewerkt door het Management Team (MT) van ISD Bollenstreek. Zij 

hebben daarbij kritisch gekeken naar de mogelijkheden om de formatie efficiënter in 

te zetten. Zij komen op een minimaal noodzakelijke formatie uitbreiding van 4,93 fte4,93 fte4,93 fte4,93 fte, 

om het huidige kwaliteit,- en ambitieniveau te kunnen handhaven.   
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Scenario 3.  geen formatie uitbreiding. Scenario 3.  geen formatie uitbreiding. Scenario 3.  geen formatie uitbreiding. Scenario 3.  geen formatie uitbreiding.     

Dit scenario zal leiden tot een aanzienlijke verslechtering van de dienstverlening. Te 

denken valt aan langere afhandeltermijnen van aanvragen en minder bezetting aan de 

lokale loketten.   

 

VoorkeurVoorkeurVoorkeurVoorkeur van ISD Bollenstreek gaat uit naar scenario 2.scenario 2.scenario 2.scenario 2. De financiële consequenties 

van dit scenario zijn verder uitgewerkt in bijgevoegde begrotingswijziging.  Het 

Dagelijks Bestuur ISD Bollenstreek heeft in haar vergadering van 17 december 2009 

ingestemd met deze begrotingswijziging. Het Algemeen Bestuur ISD Bollenstreek 

neemt in haar vergadering van 1 maart 2010 een besluit over deze 

begrotingswijziging. De raad wordt verzocht haar zienswijze voor 1 maart 2010 aan 

ISD Bollenstreek kenbaar te maken.  

    

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

ISD Bollenstreek heeft als voorkeur scenario 2 met de volgende opmerkingen: 

1. Economische situatie en vergrijzingEconomische situatie en vergrijzingEconomische situatie en vergrijzingEconomische situatie en vergrijzing    

In de huidige economische situatie neemt het aantal aanvragen 

levensonderhoud Wet werk en bijstand toe en wordt er een groter beroep 

gedaan op minimaregelingen en schuldhulpverlening. Daarnaast leidt de 

vergrijzing van de bevolking tot een groter beroep op Wmo voorzieningen. Een 

formatie-uitbreiding is alleen vanwege deze ontwikkelingen al noodzakelijk.  

2. Geen ruimte voor nieuwe takenGeen ruimte voor nieuwe takenGeen ruimte voor nieuwe takenGeen ruimte voor nieuwe taken    

Met de voorgestelde formatie uitbreiding in scenario 2. is het mogelijk het 

huidige kwaliteit,- en ambitie niveau te handhaven.  Iedere toekomstige 

uitbreiding van taken zal dan ook automatisch gepaard gaan met een 

uitbreiding van formatie. Bij zowel wettelijke wijzigingen als gemeentelijke 

initiatieven zal ISD Bollenstreek specifiek de benodigde (extra) formatie 

berekenen, zodat er een gedegen afweging gemaakt kan worden of dit beleid 

daadwerkelijk ingevoerd moet worden. 

3. Getrapte uitbreiding van de formatieGetrapte uitbreiding van de formatieGetrapte uitbreiding van de formatieGetrapte uitbreiding van de formatie    

ISD Bollenstreek stelt voor om de formatie uitbreiding van 4,93 fte. trapsgewijs 

door te voren. Per 1 maart 2010 een formatie uitbreiding van 2,82 fte. waar de 

nood het hoogst is (in concreto de consulenten en de medewerkers). In het 

begrotingsjaar 2011 de overige 2,11 fte.  

4. Inkoop diensten van derdenInkoop diensten van derdenInkoop diensten van derdenInkoop diensten van derden    

Gezien de getrapte uitbreiding van de formatie, kan nu nog geen invulling 

worden gegeven aan de noodzakelijke taken bij P&O, Communicatie en 

Applicatiebeheer. Indien nodig zal er externe formatie worden ingekocht. De 

gemaakte kosten zullen worden verantwoord in de MARAP of jaarrekening. 

5. Flexibele schilFlexibele schilFlexibele schilFlexibele schil    

De afgelopen jaren zijn gaten in de bezetting (veroorzaakt door ziekte, 

zwangerschap en openstaande vacatures) tijdelijk opgevuld door inhuur van 

externe krachten. ISD Bollenstreek wil deze gaten met eigen personeel invullen 

en stelt voor om gebruik te gaan maken van een flexibele schil bovenop de 
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formatie. Deze schil bestaat uit 1 fte1 fte1 fte1 fte medewerker en 1 fte1 fte1 fte1 fte consulent die 

flexibel inzetbaar zijn om de gaten in de bezetting op te vullen. De kosten van 

deze flexibele schil vallen weg tegen de verlaging van de post “Inhuur en 

uitzendkrachten” en kost per saldo dus niets extra.  

6. Extra formatieExtra formatieExtra formatieExtra formatie----uitbreiding bij indicatiestelling Wmouitbreiding bij indicatiestelling Wmouitbreiding bij indicatiestelling Wmouitbreiding bij indicatiestelling Wmo----HbHHbHHbHHbH    

Uit verschillende gremia is de wens geuit om bij (bijna) alle aanvragen Wmo-

Hulp bij het Huishouden,  een huisbezoek onderdeel uit te laten maken van de 

indicatiestelling. Met de huidige formatie is dit niet mogelijk en worden de 

meeste indicaties telefonisch gedaan.  ISD Bollenstreek heeft BMC verzocht uit 

te rekenen welke extra formatie benodigd is om alle indicaties Wmo-HbH 

middels een huisbezoek af te kunnen geven. BMC heeft uitgerekend dat dit 

(afgerond) 1 fte 1 fte 1 fte 1 fte is. Huisbezoeken dienen een drieledig doel:  

• Indicatiestelling Hulp bij het Huishouden,  

• onderzoek of er nog meer aanpassingen/voorzieningen nodig zijn , 

• gebruik van de aanwezige voorzieningen (lees met name scootmobiel).  

    

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

De kosten van de voorgestelde uitbreidingen zijn: 

 

Uitbreiding formatie 2,82 fte. €  99.130,-  

Flexibele schil 2fte.    Nihil 

Huisbezoeken Wmo HbH 1 fte. €  57.732,-  +  

Totaal     € 156.862.  

 

Conform de verdeelsleutel van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek 

komt de kostenpost voor Hillegom op € 29.176,-.     

Dekking vanuit het Wmo budget gezien de aard van de formatie uitbreiding.  

 

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Het Algemeen Bestuur ISD Bollenstreek besluit in haar vergadering van 1 maart 2010 

over deze begrotingswijziging. Uw zienswijze dus voor 1 maart 2010 kenbaar maken. 

    

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

Geen.  

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop  drs. A. Mans  

secretaris voorzitter 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief ISD Bollenstreek dd 17-12-2009 inzake begrotingswijziging 2010-I inclusief bijlagen 


