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 Uw brief/kenmerk :
 Ons kenmerk :
 Bijlagen : 2
 lnlichtingen : Freek Seiffers (0252) 345 096
 Onderwerp : Programmaverantwoording 2009 en
 Programmabegroting 201 1
 Lisse, 21 april 2010
 Verzonden: j / jgk. zâjj
 Geachte Ieden van de raad,
 U ontvangt hierbij de programmaveran|oording 2009 en de programmabegroting 2011 van de ISD
 Bollens|eek.
 U ontvangt conform arlikei 24 van de Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek de
 programmaveran|oording 2009 ter kennisname. Het algemeen bestuur is het bevoegd orgaan om de
 pr|rammaverantwoording vast te stellen. Besluitvorming vindt plaats in de vergadering van het
 algemeen bestuur op 28 juni 2010.
 In het algemeen bestuur van 28 juni 2010 wordt ook de programmabegroting 2011 vastgesteld.
 U hebt conform artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek het recht om het
 algemeen bestuur van uw gevoelens over de voorgestelde programmabegroting 2011 op de hoogte te
 stellen. U kunt uw gevoelens over de programmabegroting 201 1 schrzelijk voor 28 juni 2010 bij ons
 kenbaar maken.
 Ik vedrouw erop u hiermee voldoende ge'l'nformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de
 controller, de heer Freek Seiffers, bereikbaar op (0252) 345 096.
 Met vriendelijke groet,
 het dagelijks bestuur van de
 ISD Bol str ek, namens deze
 J . ' g
 () tl r
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1 Voorwoord
 Het afgelopen jaar stond in het teken van de economische crisis. Het cliëntenaantal bij de WWB is sterk
 toegenomen, waar we dachten dat de vermindering van de afgelopen jaren zich zou voodzetten in 2009. In
 de begroting zijn we uitgegaan van een aantal van 540 op 31 december 2009. In werkelijkheid was dat
 aantal 695. De stijgende Iijn is tot nu toe (maart 2010) niet omgebogen. De ve|achting is dat er pas eind
 zolo/begin 201 1 enig herstel te zien zal zijn,
 Naast de gestegen cliëntenaantallen zijn de belangrijkste gebeudenissen voor de ISD:
 * Invoering zorgtoewijzingsmodel (Wmo)
 Vanaf 1 januari 2009 zijn alle cliënten die recht hebben op Hulp bij het huishouden en gekozen
 hebben voor Zorg In Natura (ZIN) toegewezen aan een zorgleverancier via het
 zorgtoewijzingsmodel. Een nadere toelichting hierop is opgenomen in paragraaf 3.3.2
 * Nieuw vewoerssysteem
 Ook vanaf 1 januari 2009 maken we gebruik van een nieuwe leverancier voor collectief vervoer,
 ZCN. Tevens geldt vanaf die datum een nieuwe zone-indeling.
 @ Uitbreiding schuldhulpverlening/schuldhulpverlening 'nieuwe stijl''
 In 2009 hebben de gemeenten besloten de dienstverlening aan te passen aan de richtlijnen van het
 NWK. Een nadere toelichting hierop is opgenomen in paragraaf 3. 1 .2
 * Uitbreiding armoedebeleid
 Mede naar aanleiding van de armoedeconferentie hebben de gemeenten besloten het bestaande
 armoedebeleid verder uit te breiden. Een nadere toelichting hierop is opgenomen in paragraaf
 3.3.3
 De strafrechter heeft de verdachte van de in 2008 geconstateerde fraude evroordeeld tot een
 werkstraf. Daarnaast heeft de civiele rechter bepaald dat de totale vordering op de veroordeelde
 verhaald kan worden. De noodzakelijke incassomaatregelen zijn genomen,
 De stijging van de uitgaven voor de bijstandsuitkeringen was niet voorzien. De exploitatiekosten waren ruim
 lager dan begroot. We hebben meer kosten ten Iaste van het Padicipatiebudget gebracht dan begroot (zie
 ook paragraaf 3.1). Ook hebben we zoveel lasten als mogelijk ten Iaste gebracht van de lnburgeringsgelden
 uit 2007/2008
 ;
 Op deze manler hebben we alle kosten van re-integratie, inburgering en schuldhulpverlening ten Iaste van
 andere budgetten dan die van de gemeenten kunnen brengen.
 De Administratieve Organisatie (AO) is verder beschreven. Tegelijkedijd is een groot aantal processen
 herzien en verbeterd.
 De uitgaven van de ISD groeien met de uitbreiding van taken en de hoeveelheid cliënten mee.
 De gemeenten moeten als eigenaar van de ISD de kosten dragen. De ISD tracht in overleg met de
 gemeenten zo goed mogelijk in te schatten welke uitgaven en wat de hoogte daarvan zal zijn. Die
 inschattingen worden in het begin van het jaar ver het begrotingsjaar gemaakt. Het komt vaak voor
 dat er on|ikkelingen zijn, die op dat moment niet te voorzien waren. In 2009 hebben we een aantal
 zaken middels een begrotingswijziging gemeld, waardoor de gemeenten rekening konden houden
 met de gewijzigde financiële omstandigheden.
 De grootste 'tegenvaller' in de begroting (uitgaven aan uitkeringen) is veroorzaakt door de
 economische crisis en de daaraan gekoppelde stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. In de
 begroting zijn we -overtuigd dat we een groot deel van ons bestand aan het werk zouden krijgen- er
 van uitgegaan dat we het jaar 2009 met 540 cliënten zouden afsluiten. De realiteit is dat het er bijna
 700 zjn. Dat heeft uiteraard grote financiële gevolgen. Deze financiële tegenvaller hebben we bij de
 eerste en de |eede marap gemeld aan het bestuur en de gemeenten. In onderling overleg hebben
 we besloten geen begrotingswijziging aan te bieden.
 Tegenover deze enorme tegenvaller staan ook een paar meevallers voor de gemeenten.
 . De kosten voor de inburgering kunnen betaald worden uit een resewering voor niet bestede
 Rijksbudgetten die de gemeenten hebben uit 2007/2008. Het gaat om een bedrag van
 (! 810.000
 De kosten voor de exploitatie vallen Iager uit dan begroot. Het betreft een voordeel voor de
 gemeenten van E 61 1,000.
 De zorguitgaven zijn f 275.000 Iager dan begroot.
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. De gemeenten ontvangen f 609.000 meer budget uit het P-deel.
 De gemeenten ontvangen Q2 824.000 meer budget uit het I-deel dan begroot. Dit voordeel
 kunnen de gemeenten aanwenden voor de dekking van een deel van het tekort van f
 2.390.000
 Samengevat Ieidt dit tot het volgende overzicht:
 In onderstaand overzicht is te zien wat de financiële gevolgen van de activiteiten van de ISD
 zijn voor de gemeenten
 financieel resultaat ISD 2009
 x E 1
 Minder exploitatiekosten 61 1.000-
 Meer uitgaven P-deel 609.000
 Meer uitgaven l-deel 2.390.000
 Minder uit aven Zor 275.000-
 Totaal (zie rekening) 2. 113.000 Meer Uitgaven
 Kosten inburgering
 uit ander budget 810.000-
 Meer Rijksbijdrage I-deel dan begroot 824.000-
 Meer Ri'ksbi'dra e P-deel dan be root 609.000-
 Resultaat voor emeenten 130.000- voordeel
 Het voordeel moet gezien worden ten opzichte van de uitgaven en inkomsten zoals die begroot waren. We
 kunnen vaststellen dat ondanks de economische crisis en de stijging van de bijstandsuitgaven, de gezamen-
 lijke gemeenten geen negatieve financiële gevolgen onde|inden op het gebied van de sociale dienst.
 ln 2009 hebben de gemeenten een besluit genomen over de verdeling van de kosten van de fraude. Deze
 verdeling is verwerkt in de jaarstukken. We hebben ook de hoogte van de vordering Iaten vastleggen. Ook
 dat is in de jaarrekening vefwerkt.
 Lisse
 april 2010
 Dagelijks Bestuur
 lntergemeentelijke Sociale Dienst
 Jaafstukken ISD Bollenstreek 2009
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2 Jaanœrslag
 I n Ie id i n g
 Voor de ISD was 2009 een jaar waarin belangrijke verbeteringen in de kwaliteit van de
 organisatie en de werkprocessen centraal hebben gestaan. De centrale vraag daarbij was: Floe
 kunnen we onze cliënten beter meer en e|iciënter helpen? Dat moet natuurlijk passen binnen
 de gegeven financiële kaders, aismede de wettelijke bepalingen, de vastgestelde
 verordeningen, besluiten van het bestuur kortom ons normenkader.
 In 2009 hebben we ook Iaten onderzoeken in hoeverre onze organisatie formatief toegerust is
 om de taken die ons zijn opgedragen middels de GR succesvol te volbrengen. Dat onderzoek is
 uitgevoerd door BMC en de resultaten zjn door het MT in overleg met de OR, vertaald in een
 adequate formatie. De gemeenteraden hebben recent daarover hun gevoelens geuit en het
 Algemeen Bestuur heeft op 2 maad 2010 besloten de formatie aan te passen en uit te breiden.
 Op vele andere gebieden zijn vorderingen gemaakt. Een belangrijke verbetering is de verkorte
 aanvraagprocedures, dit onder de noemer: 'ïvedrouwen waar het kan en controleren waar het
 moef'.
 2.1.1 Algemeen en dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek
 Het algemeen bestuur van de lntergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD) bestond in
 2009 uit de volgende personen:
 AI emeen Besttlur
 voorzitter G. Kleijheeg Hillegom (tevens DB)
 lid J.G. Weijers Hillegom
 lid A.G.M. Mesman Lisse
 Iid A.D. de Roon Lisse (tevens DB)
 Iid 1. Lewis Noordwijk
 Iid M.W. Vroom Noordwijk (tevens DB)
 Iid B.J.M. de Haas Noordwijkerhout (tevens DB)
 Iid M. Vissers Noordwijkerhout
 Iid W.T. Hollart Teylingen (tevens DB)
 Iid H.A. Wilbrink-Dreef Teylingen
 secretaris R.J. 't Jon ISD tevens DB)
 Het Dagelijks Bestuur heeft in 2009 dertien keer vergaderd. Het Algemeen Bestuur is in 2009
 vier maal bijeen geweest. Het Algemeen Bestuur heeft onder andere tot taak de begroting en
 de jaarrekening vast te stellen.
 2.1 .2 Communicatie
 Algemeen
 De ISD heeft een communicatiebeleidsplan voor de periode 2008-201 1. Hierin staan voor vier jaar de
 beleidsuitgangspunten voor de communicatie, de wijze waarop de ISD intern als extern wil communiceren en
 wie veran|oo|elijk is voor welk deel van de communicatie, Per jaar wordt een activiteitenplan opgesteld.
 Voor de ISD geldt ''zonder communicatie geen goede organisatie''. Het verbeteren van de interne en externe
 communicatie is het afgelopen jaar een belangrijk aandachtspunt geweest. Open en eerlijke communicatie,
 passend bij de doelgroep en via het juiste medium blijft een uitdaging,
 Interne communicatie
 Op iedere afdeling heeft regelmatig werkoverleg plaatsgevonden. Per kwartaal heeft er minimaal één ISD-
 overteg plaatsgevonden. In het IsD-overleg is in het algemeen gesproken over thema's en
 afdelingsoverstijgende zaken. Belangrijke gesprekonde|erpen waren de ewaringen met de nieuwe
 organisatiestructuur en de fine-tuning daarvan, het formatieonderzoek, het klanttevredenheidsonderzoek en
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2|09 6
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het medewerkerstevredenheidsonderzoek, de esiciencyslag, visie en missie, fraud|aak en het e-mail en
 internetgebruik.
 Naast de mondelinge informatie ontvangen de medewerkers informatie per e-mail. Alle medewerkers
 hebben inzicht in de verslagen van het managementteam, het dagelijks- en algemeen bestuur en de diverse
 werkoverleggen. Medewerkers onNangen vooraf de persberichten, nieuwsbrieven, folders en brieven die
 naar externen worden verstuurd. De wijze waarop we schriqeljk op een uniforme wijze willen communiceren
 staat in de schrjMjzer ISD Bollenstreek.
 Externe communicatie en contact pers
 Het afgelopen jaar heeft een aantal nieuwe on|ikkelingen plaatsgevonden. Vanaf februari 2009 houdt de
 directeur iedere donderdagmorgen spreekuur. De ervaringen met het spreekuur zijn positief en hebben voor
 de klant en de organisatie een mee|aarde.
 Naast het actualiseren van bestaande folders is een aantat nieuwe folders gemaakt. In samenwerking met
 de gemeenten is per gemeente de brochure ''Extra geld, meer zelfstandigheid'' gemaakt. In deze brochure
 staan de financiële mogelijkheden voor mensen met een Iaag inkomen en weinig vermogen. Er is door zowel
 interne als externe cliënten positief op deze brochure gereageerd.
 Via de pers, diverse mailingen, brochures, publicatie gemeentepagina Iokale bladen, persoonljk contact via
 de telefoon/mail/bezoek aan het lokaal lokevgemeentewinkel/thuisbezoek zijn de burgers/cliënten
 ge'l'nformeerd over nieuwe en bestaande on|ikkelingen. Vanaf 2009 wordt iedere twee weken op de
 gemeentepagina een IsD-rubriek geplaatst. In deze rubriek wordt aandacht besteed aan nieuwe
 ontwikkelingen en onde|erpen waar klanten regelmatig vragen over stellen.
 Het afgelopen jaar hebben er diverse vormen van overleg plaatsgevonden met onder andere de
 ketenpadners, beleidsambtenaren gemeenten, Ieveranciers en adviesraden. Voor de gemeenten is per
 kwartaal een digitale nieuwsbrief gemaakt. Via de nieuwsbrief worden de gemeenteraden in hoofdlijnen op
 de hoogte gesteld van de on|ikkelingen bij de ISD. Vanaf 2009 wordt ook voor de deelnemers van het
 armoedeconvenant twee tot drie keer perjaar een nieuwsbrief gemaakt.
 Het contact met de pers is goed. Persberichten worden in het algemeen |n de lokale bladen/het regionaal
 dagblad geplaatst en een aantal keren is de ISD gevraagd om deel te nemen aan een Iokaal radioprogram-
 ma.
 Om het contact met de raden te verbeteren en de commissieleden te informeren over een aantal IsD-zaken
 hebben de voorzitter en de secretaris van het dagelijks bestuur in iedere gemeente een presentatie gegeven
 over de fraudezaak en de voorgenomen nieuwe Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek. Daarnaast
 is bij iedere commissievergadering een MT-lId van de ISD aanwezig. De aanwezigheid is |eeledig. Vragen
 van commissieleden kunnen direct bean|oord worden en de ISD hoort hoe de commissie over ISD-
 onde|erpen denkt.
 In november 2009 heeft de derde armoedeconferentie plaatsgevonden.
 Website
 Op de website www.isdbollenstreek.nl staat informatie over de lsD-organisatie Padicipatie, Inkomen en
 Zorg. Folders, aanvraagformulieren en nieuwsbrieven staan op de website en kunnen gedownload worden.
 De website wordt goed bezocht.
 2.1.3 Armoedeconferentie
 Ook in 2009 heeft weer de jaarlijkse armoedeconferentie plaatsgevonden. Bij de conferentie waren circa
 130 deelnemers aanwezig. Dit waren burgers, cliënten van de ISD, commissie- en raadsleden
 maatschappelijke organisaties, intermediairs, ambtenaren en overige belangstellenden. Tijdens de avond
 zijn de (positieve) resultaten van het afgelopen jaar besproken en hebben in groepjes op basis van twee
 films en een aantal stellingen discussies plaatsgevonden. Film één ging over een failliete zorgmakelaar en
 film twee was de film van de gemeente Noordwijk waar in vogelvlucht de taakvelden van de Wet
 maatschappelijk ondersteuning werden getoond. De onde|erpen waarover discussies hebben
 plaatsgevonden waren:
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2009
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@ Heeft iedereen recht op een PGB en wat gebeurt er als een zorgmakelaar failliet gaat?
 Wie is veran|oordelijk voor de financiële consequenties?
 * Wie is verantwoordelijk voor de zorg van familieleden en voor de noodzakelijke
 voorzieningen?
 @ Moeten mensen verplicht worden om een cursus budgetbeheer te volgen?
 @ Als mensen zich nfet houden aan de afspraken, moet de schuldhulpverlening dan
 stopgezet worclen?
 Uit de discussies blijkt dat het niet eenvoudig is om aan te geven tot hoever de burger zelf veran|oordelijk
 is en waar de verantwoordelijkheid van de overheid begint. De ondersteuning door de overheid mag niet als
 betuttelend overkomen maar als de overheid wel zorg verleent tot hoever mag de overheid dan
 voo|aarden stellen? Flet met elkaar van gedachten wisselen over deze vragen werd in het algemeen als
 positief ervaren. Dit bleek ook uit de enquête die door de deelnemers na afloop is ingevuld. Ook in 2010
 wordt een conferentie georganiseerd.
 2.1.4 Cliëntenraad
 De ISD heeft destijds uitvoering gegeven aan de in de diverse wetten neergelegde opdracht om zorg te
 dragen voor de realisatie en de vormgeving van cliëntenpadicipatie op het terrein van de Wet Werk en
 Bijstand en (later ook) de Wet investeren in jongeren. Gekozen is voor een vorm waarbij er periodiek overleg
 wordt gevoerd met een zogenaamde cliëntenraad, bemenst door ewaringsdeskundigen: de eigen cliënten
 van de ISD.
 De cliëntenraad heeft als taak meegekregen om het dagelijks bestuur van de ISD gevraagd en ongevraagd
 te adviseren over zijn dienstverlening en de beleidsterreinen die direct verband houden met of verwant zijn
 aan de wet.
 In 2008 is de verordening op de cliëntenpadicipatie geëvalueerd.
 Dit heeft in 2009 geleid tot een nieuwe verordening op de cliëntenpadicipatie.
 Een belangrijke verandering daarbij is dat de werkwijze van de cliëntenraad in het vervolg op het niveau van
 het dagelijks bestuur wordt geregeld in een zogenaamd huishoudelijk reglement.
 Het kost nu eenmaal aanzienlijk meer tijd om een verordening aan te passen dan een uitvoeringsbesluit van
 het dagelijks bestuur. Een andere verandering is dat de aan de commissie toegevoegde ambtelijke
 secretaris wordt vervangen door een zogenaamde contact ambtenaar cliëntenraad. De rol van de ambtelijke
 secretaris werd door de commissieleden in het algemeen als te dominant el-varen. Veel taken die aan de
 ambtelijke secretaris waren toebedeeld kunnen namelijk ook aan de ieden van de cliëntenraad worden
 overgelaten, zoals het opstellen van de agenda e.d. Wat wel nodig is en blijft is dat er tussen de cliëntenraad
 en ISD een duidelijke Iijn is waarlangs gecommuniceerd wordt.
 Aiervoor is een contact ambtenaar aangesteld.
 Zijn taak is te zorgen dat de cliëntenraad naar behoren functioneed zonder dat het altijd nodig zou zijn dat hij
 bij de vergaderingen van de cliëntenraad aanwezig is. Ook dient hij zorg te dragen voor de terugrappodage
 (na beslissing van het dagelijks bestuur) ten aanzien van de uitgebrachte adviezen en dergeljke. Ten slotte
 is nieuw clat in de verordening is neergelegd dat de cliëntenraad het recht heeft om eenmaal per drie
 maanden te overleggen met de directeur van de ISD.
 Tevens is in 2009 besloten om na vaststelling van de verordening een nieuwe start te maken met de
 cliëntenraad. Daartoe was al een wewingsactie gestart onder alle (bjstand-) cliënten van de ISD.
 Met enkele van de cliënten die gereageerd hadden is een gesprek gevoerd onder leiding van de voorzitter
 van het dagelijks bestuur. Helaas moest geconstateerd worden dat er weinig geschikte/ gemotiveerde
 cliënten zijn om een cliëntenraad te starten. Reden om wederom alle cliënten te benaderen. Dit heeft geleid
 tot de benoeming van een aantal Ieden op 7 april 2010.
 2.1.5 Klanttevredenheidsonderzoek 2009
 In mei 2009 heeft een Hbo-student rechten het klanttevredenheidsonderzoek 2009 uitgevoerd, In de
 voorgaande jaren is het klanttevredenheidsonderzoek door SGBO uitgevoerd. Omdat het aantal deelnemers
 bij het SGBO steeds meer afnam en de vragen, naar onze mening, niet altijd duidelijk en concreet waren is
 besloten een eigen onderzoek uit te voeren. De enquête is eenmalig naar al onze cliënten gestuurd en breed
 opgesteld. Dit wll zeggen dat het onderzoek gericht is op de Wet werk en bijstand, de Re-integratie, de Wet
 inburgering, schuldhulpverlening en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Naast een schriqelijke enquéte
 heeft een telefonische enquête plaatsgevonden en is de stagiaire per gemeente een aantal dagen bij het
 Iokaal Iokevzorgloket aanwezig geweest om lsD-klanten een aantal vragen te stellen. Het is voor het eerst
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dat we een eigen onderzoek hebben uitgevoerd. Op de enquête hebben 2243 cliënten gereageerd, waarvan
 1873 de enquéte volledig hebben ingevuld, De ervaringen worden bij een volgend onderzoek meegenomen,
 zodat ook de kwaliteit van het onderzoek beter wordt. De aanbevelingen en conclusies van het rapport zijn
 of worden, voor zover mogelijk, opgepakt.
 Belangrijkste conclusies/aanbevelingen
 * De cliënten zijn tevreden over de dienstverlening van de ISD. Zij vinden onze medewerkers behulpzaam
 en vriendeljk en de medewerkers bezitten voldoende kennis om de cliënt te kunnen helpen.
 De algemene klantgerichtheid en de beoordeling van medewerke| scoort een ruime voldoende.
 Voor de cliënten blijft het lastig om het verschil te zien tussen de gemeentelijke instellingen en de ISD.
 @ Cliënten vinden dat hun privacy aan de loketten niet voldoende gewaarborgd is.
 @ Driekwart van de cliënten is tevreden over de verstrekte voorziening, Een kwart is ontevreden, Dat gaat
 vooral over de hulp bij het huishouden en het collectief vet-voer.
 Wat gaan we daar aan doen?
 @ Verder met de on|ikkeling van IsD-folders en deze meer onder de aandacht van de cliënten brengen.
 . In overleg met de gemeenten meer aandacht vragen voor de privacy van onze cliënten.
 De cliënten waar mogelijk wijzen op andere diensten van de ISD.
 Aanvragen zo snel mogelijk afhandelen.
 De aanbieders van hulp bij het huishouden en collectief vel-voer blijven aanspreken op kwaliteit en
 klantvriendelijkheid.
 Ontevreden cliënten uitnodigen voor het spreekuur van de directeur.
 * Uitrollen (pre) mediation binnen de ISD
 Jaarstukken ISD Bollenstfeek 2009
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3 Programmaverantwoording
 3.1 Padicipatietbudget)
 Hoe ga je om met een inwoner die een bijstandsuitkering ontvangt met arbeidsverplichting, maar Iezen noch
 schrijven kan en ook nog moet inburgeren? Dus met een inwoner die zowel iets met re-integratie
 volwasseneneducatie als met inburgering moet?
 Voor de invoering van de Wet padicipatiebudget was dit een bewerkelijke zaak, De drie toepasselijke wetten:
 de Wet werk en bijstand (uitkering en re-integratie), de Wet educatie beroepsonde|ijs
 (volwasseneneducatie) als de Wet inburgering (inburgering) hebben immers ieder zo hun eigen Iogica, eigen
 afkodingen en veran|oordingsmechanismen.
 Per 1 januari 2009 is de Wet padicipatiebudget ingevoerd. Deze wet bundelt de drie geldstromen afkomstig
 van de ministeries die veran|oordelijk zijn voor de Wet werk en bijstand, de Wet educatie beroepsonde|ijs
 en de Wet inburgering, in één budgetâ het Padicipatiebudget,
 Het gevolg hiefvan is dat het gelijktijdig gebruik van de verschillende regelingen gemakkelijker is en
 daardoor ook e|ectiever. Daarnaast kunnen middelen beter worden ingezet. In de eerste plaats door
 vermindering van de administratieve Iasten (bijvoorbeeld: in plaats van de drie verschiilende
 veran|oordingen richting het rijk van de drie genoemde wetten, nu nog maar één veran|oording), in de
 tweede plaats door een verruiming van de bestedingsmogelijkheden (met name door uitbreiding van de
 doelgroep die veel ruimer is dan de doelgroep van de drie materiewetten) en tenslotte door meer
 beleidsruimte (het Padicipatiebudget maakt het bijvoorbeeld mogelijk om meer nadruk te leggen op re-
 integratie boven inburgering.) De gemeenten hebben subsidie ontvangen voor schuldhulpverlening, Die
 middelen (f 70.000 voor de gemeenten samen) hebben we besteed aan de verbetering van
 schuldhulpverlening. Dit is verantwoord in de Sisa-bijlage. Het restant van de kosten van
 schuldhulpverlening is ten laste van het padicipatiebudget gebracht,
 Kanttekeningen
 Het Padicipatiebudget is niet ondergebracht in het gemeentefonds maar is een specifieke uitkering. Dit biedt
 mogelijkheden voor sturing door het rijk. Omdat het rijk met name zijn doelen op het terrein van inburgering
 en educatie gerealiseerd wil zien bevat de Wet padicipatiebudget ook sturingsinstrumenten voor het rijk op
 die terreinen (zogenaamde outputverdeelmaatstaven oftewel prestatie indicatoren). Voor het re-integratie
 gedeelte is dat niet nodig omdat gemeenten al voldoende geprikkeld worden via het Inkomensdeel van de
 Wet werk en bijstand.
 De Wet padicipatiebudget kent een overgangsrecht. Dit heeft als belangrijkste gevolg met zich meegebracht
 dat in 2009 volstaan kon worden met een rechtmatige uitvoering van de drie genoemde materiewetten d.w.z.
 van de Wet werk en bijstand en de Wet inburgering (de Wet educatie beroepsonde|ijs behoort niet tot de
 taakvelden van de ISD Bollenstreek). Uiteraard is 2009 gebruikt om beleid te ontwikkelen dat in de Ioop van
 2010 zal worden ingevoerd. Dit nieuwe beleid is van belang omdat in 2010 dan de output verdeelmaatstaven
 van toepassing worden bij inburgering (en educatie).
 Dit heeft gevolgen voor het te ontvangen Padicipatiebudget in 2012. Belangrjke zaken die voor 2010 op de
 rol staan, zijn ondermeer: invoering van de Padicipatieverordening (het betreft hier een samenvoeging en
 een aanpassing van de re-jntegratje- en inburgeringverordening)! een (mogeljke) samenvoeging van de
 afdelingen re-integratie en Inburgering tot één Padicipatieafdeling en de invoering van de Padicipatieladder
 (een meetlat die de mate van padicipatie weergeeft van de klant).
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2009
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3.1.1 Re-integratie.
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3.1.2 Schuldhulpverlening
 Wat is de kans dat je met behulp van een gemeente uit de (problematische) schulden raakt?
 Hier is iandelijk onderzoek naar gedaan. De kans hierop varieert van nog geenl 0% tot bijna 50%. Voor de
 ISD is dit percentage in de afgelopen jaren ongeveer 30-35%. Reden voor verbetering.
 Dit is voor de NVVK (de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet) reden geweest om eerder al aan de
 (alarmlbel te trekken.
 Volgens de NVVK zijn de resultaten zo tegenvallend, omdat gemeenten teveel hun (vaak beperkte) aanbod
 van diensten centraal stellen en te weinig de klant. Bovendien hebben te weinig mensen toegang tot de
 schuldhulpverlening. Iedereen met een financiële hulpvraag zou moeten worden geholpen en niet alleen zij
 die al in een problematische schuldsituatie verkeren.
 Op grond van deze analyse heeft de NWK de schuldhulpverlening 'nieuwe stijl'' ge'l'ntroduceerd. Dit moet er
 toe leiden dat niet gemiddeld 25-30% van de mensen wordt geholpen maar 80-85%. Dit kan, aldus de
 NVVK, omdat onder de nieuwe stijl op een andere manier naar de klant wordt gekeken. De klant wordt onder
 de nieuwe stijl centraal gesteld' er wordt veel meer gekeken naar diens wensen en behoeften (in vakjargon
 heet dit een vraaggerichte werkwijze), met als uiteindelijke doel een gedragsverandering bij de klant te
 realiseren. De klant wordt hierbij wel op een volwassen manier benaderd: zijn eigen veran|oordelijkheid en
 zelfredzaamheid blijven voorop staan.
 Als gevolg van ons lidmaatschap van de NVVK moet de ISD deze nieuwe stijl per 1 januari 2010 hebben
 ingevoerd.
 Het jaar 2009 heeft dan ook in het teken gestaan van de voorbereidingen om te komen tot die nieuwe stijl.
 De gemeenten hebben toestemming gegeven om het aantal mensen dat bij schuldhulpverlening werkt uit te
 breiden, er is een op maat gesneden software pakket aangescha|, er is nieuw beleid ontwikkeld en de
 werkprocessen zijn beschreven. Ook is gezocht naar samenwerkîng met derden. Zo is met het Algemeen
 Maatschappelijk Werk afgesproken dat zij op verzoek van de ISD de budgetcoaching voor de cliënten zal
 verzorgen. Daarnaast is er met 5 woningstichtingen en de GGD afspraken gemaakt om in het voorjaar van
 2010 te komen tot een convenant ter voorkoming van huisontruimingen. Op 2 maart 2010 is alvast een
 intentieverklaring door de woningstichtingen en het bestuur van de ISD ondedekend.
 Dit alles was nodig omdat de nieuwe stijl een aantal gevolgen met zich meebrengt.
 Te weten'.
 * een uitbreiding van de doelgroep
 . een groter aanbod van diensten
 . standaardisering van de werkprocessen per dienst volgens de normering van de NWK en
 @ verdere invoering van kwaliteitsmanagement
 De ve|achting is dat de aldus geleverde inspanningen in het jaar 2009 de basis hebben gelegd om de
 schuldhulpverlening bij de ISD verder te professionaliseren.
 Vanwege de economische recessie is het aantal (aanlvragen schuldhulpverlening drastisch
 gestegen. Dit heeft er helaas toe geleid dat er een, zij het nog steeds beperkte, wachtlijst is
 ontstaan. Eind 2009 is de wachtlijst opgelopen tot ongeveer 8 weken. Vanwege een verdere
 toename van de aanvragen is recent een pre-intake ingevoerd. Hierin wordt in een vroeg
 stadium (binnen 4 weken na indiening van de aanvraag) bekeken of de klant zeff het probfeem
 kan oplossen (vaak mogelijk wanneer de klant 1 of 2 schuldeisers heeft), of dat hij zelf nog
 zaken kan oppakken die van belang zijn bij de verdere afhandeling van de schuldhulpverlening
 (huiswerk). De eerste resultaten zijn bemoedigend.
 Uiteraard worden klanten waarbij sprake is van een aanstaande huisuioe|ing/afsluiting
 nutsvoorzieningen met voorrang geholpen.
 Hoewel er dus sprake is van een wachtlijst, is deze, in vergelijking met de meeste andere
 gemeenten nog steeds kort te noemen; de meeste gemeenten kampen met een wachtlijst
 tussen de 3 en 6 maanden.
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2009
 Verzonden 26 april 2010
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In theorie en op papier ziet schuldhulpverlening er overzichtelijk uit. Er is een probleem, maar met een beetje
 goede wil van de cliënt en de schuldeisers moet het vaak tot een goede oplossing te brengen zijn. Als het
 inkomen onvoldoende is, kan de cliënt een |eede baan zoeken en de extra inkomsten gebruiken om zijn of
 haar financiële positie te verbeteren. Een tijdje matig Ieven en hard werken en alle zorgen zijn voorbij.
 De praktijk is anders!
 Voor de cliënten van schuldhulpverlening is het vaak een Iaatste strohalm, de Iaatste stap
 voordat ze uit hun huis worden gezet. Allerlei voorzieningen zijn al afgesloten en de brievenbus
 Iigt vol met aanmaningen en dreigbrieven. Ze krijgen regelmatig bezoek van deu|aarders,
 belastingmedewerkers en incassomedewerkers. Hun administratie is een grote puinhoop en ze
 hebben geen idee hoe hoog de schulden zijn opgelopen. Vaak hebben onze cliënten
 schuldhulpverling een inkornen op bijstandsniveau zonder enig vooruitzicht op verbetering.
 Hillegom Lisse Noordwijk Noo|ijkerhout Teylingen Totaal
 Leeftijd aanvragen
 < 20 jaar (1 O () () i) ()
 20 - 30 jaar 6 4 15 3 8 36
 30 - 40 jaar 7 13 15 10 10 55
 40 -50 jaar 10 1 1 14 9 26 70
 50 - 60 jaar 8 1 6 5 14 34
 60 jaar en oudef 5 4 4 6 8 27
 Onbekend 2 4 0 4 (r 16
 Totaal 38 37 54 37 72 238
 Soort huishouden
 Hillegom Lisse Noordwijk Noordœjkerhout Teylingen Totaal
 |lleenstaanden 15 10 1 9 12 24 80
 |lieenstaande ouder 4 9 5 4 6 28
 Echtpaar 8 7 8 7 16 46
 |nbekend 11 11 22 1 4 26 84
 Totaal 38 37 54 37 72 238
 Instroomredenen
 Hillegom Lisse Noordwijk Noordwil'kerhout Teylingen Totaal
 Crisis (huisuitzetting) 1 2 4 3 2 12
 Echtscheiding 4 1 4 3 3 15
 Gedrag (verslaving/psychosociale) 6 O 5 2 6 19
 lnkomsten terugvai IQ 12 12 6) 13 1$6
 Onvoldoende inzicht 2 3 4 (1 8 17
 Overbesteding 6 7 6 4 5 28
 Overige 10 12 19 15 31 87
 lnstroom zonder opgave reden. 1 0 2 2 4 9
 T'otaal 4| 37 56 38 72 243
 er kan meer dan één instroomreden zijn
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Soort schuld bij aanvraag
 Hillegom Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal
 Onbekend c () 1 () j 2
 Woonlastenschulden pa|iculier 4 13 13 14. 18 62
 Energieschulden 12 1 1 14 12 23 72
 Schulden i.v.m. ziekte 14 15 14 90
 Boetes 6 3 7 41
 Roodstanden 1 0 () 2
 Rijksbelastingen 1 t) O 3
 Uitkeringen 1 0 0 0 0 1
 Postorderbedrijven 7 2 7 4 12 32
 Huishoudelijke lasten 16 16 24 1 9 28 103
 Privé schulden 0 2 5 4 1 12
 Bedrijfsschulden 1 1 6 6 6 20
 Leningen/financieringen/roodstanden 16 12 19 1 8 30 95
 Rijksbelasting/Bijstandx|/lnkomsten 14 8 20 1 6 23 81
 Niet opgegeven. 17 1 9 25 16 38 1 15
 Geslacht
 Hillegom Lisse Noordwijk Noordwil'kerhout Teylingen Totaal
 |an 21 24 40 23 4| ,5|
 Mçou| 17 13 14 14 24 82
 Totaal 38 37 54 37 72 238
 h1 l|tifl t1 Illitf|it
 Hillegom Lisse Noordwijk Noordwil'kerhout Teylingen Totaal
 Nederlands :4 zz zo 2:$ 44 144
 Overige nationaliteiten 14 14 24 14 28 94
 Totaal 38 37 54 37 72 238
 Hoogte Schulden bij aanvraag
 Hillegom Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal
 Tot 5.000 1 9 23 29 1 9 40 130
 5.000 - 10.000
 10 000 - 20.000
 20.000 - 30.090
 30.000 - 40,000
 40 0:10 - 50.000 1 14
 50.000 - 60 O0() 1 0 1 2 2 6
 (50.0:0 - 70.00| 0 (1 1 1 2 4
 70.000 en hoger 2 1 4 4 4 15
 Totaal 38 37 54 37 72 238
 Ui|troomredenen
 Hillegom Lisse Noordwijk Noor|ijkerhout Teylingen Totaal
 Niet houden aan regels 6 3 9 4 8 30
 Op initiatief van klant 0 2 3 1 4 10
 regelt schutden zelf 2 1 3 1 2 9
 Schulden vrij 2 0 0 0 0 2
 WSNP 1 1 3 3 2 10
 Totaal 1 1 7 18 9 16 61
 Jaarstukken ISD Bolienstreek 2009
 Verzonden 26 april 2010
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De heer K. heeft zich aangemeld bij de afdeling Schuldhulpverlening. Hij verscheen de eerste keer
 met een tas vol tnet ongeordende papieren. De tas werd op tafel gezet met de mededeling: 'lk
 begrijp er helemaal niets meer van.'
 Voor het eerste gesprek heeft er al een pre-intake plaatsgevonden, waarin gekeken is naar de
 urgentie van de aanvraag. Als de situatie er om vraagt doet de ISD aan crisis-intewentie. Z/e
 proberen hul'sul'tzettingen e. d. alttd te voorkomen.
 De eerste stap in het tl-aject van de heer K. is inzicht krijgen in zijn financiële positie. De papieren
 moeten geordend worden. Soms gebeurt dat met de hulp van een buurvrouw, een vriend of familie.
 We hebben afgesproken dat we een ve|olgafspraak maken.
 De ISD is van mening dat onze cliënten zoveel mogelljk zelf hun problenîen moeten oplossen en zet
 ze daarbij ook aan het werk.
 In een aantal gesprekken probeerden we de situatie voor de heer K. te stabiliseren. Dat geeft lucht
 en ruimte om aan oplossingen te gaan denken, In dit geval werd de situatie er niet beter op. De heer
 K. betaalde zijn vaste Iasten niet, waardoor nieuwe schulden ontstonden. Daarbj bleef de heer. K.
 iedere keer met stapels papieren langskomen. Hij gaf aan dat hij niets begreep van deze papieren.
 Uit het verhaal van de heer K. konden we opmaken dat het bij hem thuis niet goed ging.
 Het maken van nieuwe schulden betekent dat wij ons werk niet kunnen doen en dat de
 schuldhulpverlening stopt. Het is onmogelijk om aan de ene kant schulden te regelen en aan de
 andere kant nieuwe schulden te maken. De dilemma is de vraag of de cliënt hiermee is geholpen.
 In dit geval kregen we sterk de indruk dat de heer K. wel wilde maar geen idee had hoe hij dit aan
 moest pakken. We hebben stichting MEE betrokken bij deze casus en inkomensbeheer
 aangevraagd.
 Stichting MEE heeft orde gebracht in de administratie en het huis van de heer K. Voor
 inkomensbeheer was geduld nodig in verband met de wachtljst. Inmiddels is het inkomensbeheer
 gestart en worden de betalingen van de vaste lasten voor meneer gedaan.
 In dit geval heeft de ISD gebruik gemaakt k'an een van de vele partners in het werkveld. W/e hebben
 afspraken gemaakt met allerlei partlen om beter en vooral sneller te hulp te kunnen schieten.
 Na een Iange aanloop is er uiteindelijk stabiliteit gekomen in de situatie en daarna kon de
 schuldregeling van start gaan. Niet alle schuldeisers gingen in eerste instantie akkoord met de
 voorgestelde regeling. Door tussenkomst van de rechter zijn de Iaatste schuldeisers ulteindelijk
 akkoord gegaan.
 B( een schuldregeling kan de rechter schuldeise| tegenwoordig dwingen mee te werken aan een
 oplossing. Voorheen kwam het regelmatig voor dat alle schuldeise| op één na mee wilden werken
 en dat om die reden er helemaal geen regeling kwam.
 Met de heer K, gaat het inmiddels veel beter. Hij gaf aan dat hij geen hoop meer had en geen uitweg
 meer zag, De situatie is heel erg veranderd en hij kijkt met vertrouwen naar de toekomst.
 Jaarstu|en ISD Bollenstreek 2009
 Verzonden 26 april 2010
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3.2 Inkomen
 De economische crisis heeft zijn sporen nagelaten bij sociale diensten. Het aantal bijstandsgerechtigden is in
 een jaar met gemiddeld 9% gestegen in Nederland. Voor de ISD is de schade' 13%. Dat heeft gevolgen
 voor de hele organisatie. Veel meer aanvragen betekent veel meer werk. Meer mensen doen een beroep op
 de ISD en het wordt steeds moeilijker om cliënten toe te Ieiden naar betaalde arbeid. Het directe gevolg van
 een groter cliëntenbestand is dat we meer geld aan uitkeringen moeten uitgeven dan vefwacht. Voor kleine
 gemeenten is het gemiddelde 1 3% stijging. De ISD zit precies op dat gemiddelde, waarbij vermeld moet
 worden dat er grote verschillen zitten tussen de onderlinge gemeenten. Positief blljft dat in het
 verzorgingsgebied van de ISD het aantal uitkeringsgerechtigden extreem laag blljft (5,9 per 1000 inwoners)
 Bron: de Volkskrant
 GEMEENTEN IN HET NAUW IXOR GROEI AL BISTANDSUTGRINGEN
 Grote yted|n hebben al .- doot |risis neemt het
 veel ultkerlngsgerechtigden... aantal ultkeringen toe.
 4,| qpl àù)'$'f dçv/tkttn t(ln ( 11%1 itf.t? ûtl'l.'ïl lntgô|tA k'tzca'rv aêlri tèj'' owté 1.147 tân ièf zLtqvîj
 ,,'.i,nog'xlo-- j|el-r|tr.l'. ..L.v,zxs ./k/:tx|x.
 ûtltterdam S1 17 5
 knsttpruom 42% 3 |
 Grthhlhpn 41.10 1 |
 (llqlretht 2%,22 6
 A'nhem 3$ 4$ û
 2*I Ftlë 1|2: %
 |nsûneöë 11.21
 tVSCOM|ICM 31),t..2 4
 Nl 11'e n 2| $.1 $
 1 bt .
 Tltbtq 2| $4 1î
 |lnuhlvt'n 2t75. %
 Emtpln 24, 18 25
 Ulmtttt 22,14 5
 Lel|tm 21|62 1 |
 Amere 1%|9
 %l*ll|*7|1 1%* 11
 Brett% lv/ t| |
 Zœtefmeer 17/66 (11b.
 Haarlem 1662 0
 paanstxl 16,19 -1 11
 Apailôtlrn l|:.kj #
 Anlel'|tm:. 14.% 13
 Cd: lq?2| |b.
 Haarlemmel|r %75 | :9 |
 t|if|'| tt|||î|î :| 1|, t:t:l 1| |.L|||LLj(?|.ï|L||||11kL3ï.î
 |poèœkte|.| :.*.4:||
 ISD Bollenstfeek 5,9 13
 stijging bil's|ndgerechtigden in 2009
 alle Nederlandse gemeenten 9%
 gemeenten groter dan 60.000 inwoners 7%
 gemeenten met 30,000 - 60.000 inwoners 12%
 gemeenten kleiner dan 30.000 inwoners 13%
 (bron APE)
 Jaarstukken ISD Bollensteek 2009
 Verzonden 25 apfil 2010
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De invoering van de Wet WIJ, met de beperking van de mogelijkheden om jongeren aan de
 poort tegen te houden, heeft bijgedragen aan de stijging van het klantanaantal.
 De Wet investering jongeren is op 1 oktober 2009 in gegaan. De Wet verplicht gemeenten om
 jongeren van 18 tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering een aanbod te doen. Dit kan een
 baan zijn, een vorm van scholing of een combinatie van beide afgestemd op de situatie van de
 jongeren. Als zij werk accepteren krijgen zij salaris van de werkgever. Bij acceptatie van het
 Ieeraanbod krijgen ze waar nodig een inkomen dat even hoog is als de bijstandsuitkering. Als zij
 het aanbod niet accepteren dan krijgen zij ook geen uitkering.
 Op 1 september 2009 heeft de gemeente Leiden namens de gemeenten in Holland Rijnland het
 actieplan jeugdwerkloosheid Holland Rijnland en Rijnstreek ingediend. Voor dit actieplan is per
 half september 2009 1,7 miljoen euro vrijgemaakt door het Ministerie SZW. Met de installatie
 van de stuurgroep in januari 2010 en het accorderen van de projectorganisatie is er een start
 gemaaltt met de uitvoering,
 Nadat de Wij is ingevoerd, is er sprake van een hoge instroom in deze wet. De rechten en
 plichten in de WWB of de W|J z|jn verschillend. Alle gemeenten in de Regio bemerken een
 hoge instroom in de WIJ. Als iedere jongere een goede leer/werkbaan krijgt zou dit nog een
 oplossing zijn maar nu is het een probleem. De banen voorjongeren Iiggen nog niet voor het
 oprapen en daarnaast geven bedrijven ook aan geen stage banen te kunnen bieden vanwege
 het feit dat ze geen begeleiding kunnen geven. De grootste makke aan de Wij is dat de
 ''strengheid'' aan de pood beperkter is c.q. Iijkt. Het is dan ook goed om de komende periode in
 gezamenlijkheid te kijken naar de mogelijkheden die er zijn om de poo|achtedunctie (nog)
 beter uit te kunnen voeren, Work First (ook voor de jongeren) en het in on|ikkeling zijnde Work
 First Plus kunnen hier een belangrijke bijdrage aan Ieveren. Gezien de stijging van het
 cliëntenaantal (waarvan zoals gezegd de jongeren een groot aandeel in hebben) een absolute
 noodzaak.
 3.3 Wet maa|chappelijke ondersteuning
 3.3.1 Wet maatschappelijke ondersteuning: de overige onderdelen
 van prestatieveld 6
 De ISD voert prestatieveld 6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit voor de gemeenten die
 zijn aangesloten. Prestatieveld 6 betekent in het kort de individuele verstrekkingen aan mensen met
 beperkingen. De gemeenten, en in hun verlengde de ISD, moeten de belemmeringen die burgers vanwege
 hun beperkingen ondewinden compenseren.
 Dit zogenaamde compensatiebeginsel geldt grofweg voor vier categofie|n (individuele) voorzieningen:
 @ Woningaanpassingen',
 @ Vewoewoorzieningen'
 . Rolstoeltvoorzieningenl',
 * Hulp bij het Huishouden (HbH).
 Aan de hulp bij het huishouden is een aparte paragraaf 3.3.2 gewijd.
 De eerste drie categorieën werden onder de Wvg ook al door de ISD Bollenstreek uitgevoerd. De Wmo heeft
 geen verandering gebracht in dat soort voorzieningen.
 In april 2009 is de nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning inwerking getreden. De in de
 uitvoeringsevaluatie Wrno 2008 gesignaleerde knelpunten zijn voor zover mogelijk meegenomen in de
 nieuwe Verordening. Dit betreft:
 . de grens waarbij het primaat van verhuizen geldt is verhoogd van f 7.500 naar f 25.000 -
 (woningaanpassingen)
 @ ruilzorg voor terminale patiënten is mogelijk gemaakt (woningaanpassingen)
 is het primaat van de losse woonunit opgenomen (woningaanpassingen)
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2009
 Verzonden 26 april 2010

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 18 van 84

1.1. Post In - 9689



* de woning kan logeerbaar worden gemaakt voor in AWBZ verblijvende minderjarlge kinderen
 (woningaanpassingen)
 @ het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden wordt gebaseerd op het daadwerkelijk
 aantal ge'l'ndiceerde uren.
 * kunnen bij AWBz-instellingen aangepaste fietsen (duo-, side-by-side, en rolstoelfietsen) worden
 geplaatst als algemene voociening
 De zones dle bij het collectief vervoer worden gehanteerd zijn, ingaande 2009, gelijk getrokken met de
 zones van het openbaar vervoer. Op deze manier is er aansluiting met het bovenregionaal vervoer.
 Ook voor de buitengebieden zijn regelingen getroffen, te denken valt aan Den Weeligenberg te Hillegom.
 Ook in 2010 blijven wij werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Ten eerste zal het
 Verstrekkingboek worden aangepast, Ten tweede streven wij naar (nog) eenvoudigere en snellere afdoening
 van de werkprocessen.
 3.3.2 Hulp bij het huishouden
 Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (verder: Wmo) per 1-1-2007 is de hulp bij
 het huishouden één van de instrumenten om cliënten te helpen die door medische beperkingen problemen
 hebben met het voeren van een huishouden. Als hulp bij het huishouden wordt ingezet kunnen cliënten
 kiezen tussen een persoonsgebonden budget (verder: PGB), waarbij ze een geldbedrag krijgen die ze
 kunnen gebruiken voor het inhuren van een persoon of bedrijf. Een |eede optie is dat de cliënten hulp
 krijgen van een zorgaanbieder die rechtstreeks door de ISD Bollenstreek wordt betaald. Dit wordt zorg in
 natura genoemd. In het afgelopen jaar is op het gebied van hulp bij het huishouden op beide punten het een
 en ander veranderd.
 PGB 2009
 Door een wetswijziging en een nieuwe methodiek van het inzetten van zorg in natura, is het aantal cliënten
 met een PGB sterk toegenomen, In het begin van het jaar 2009 waren er ongeveer 250 cliënten met een
 PGB. Aan het einde van het jaar 2009 is het aantal toegenomen tot ongeveer 600 cliënten. De gevolgen
 voor de hoogte van de besteding van de Wmo- gelden zijn beperkt. De prijs voor een PGB Iigt in het
 algemeen iets lager dan de prijs voor een ZIN- voorziening, de ve|achting is dat dit de uitgaven op de post
 hulp bij het huishouden iets drukt.
 In het jaar 2009 zijn nieuwe elementen in de wijze van het berekenen van het PGB ge'l'ntroduceerd waardoor
 nauwkeuriger op de hulpbehoeûen van de cliënten kan worden afgestemd. Ten eerste is er een nieuwe
 PGB- categorie toegevoegd. Voorheen waren er twee categorieën die samenhingen met de zorg die moest
 worden ingekocht. Per 2009 is er een derde categorie aan toegevoegd, het PGB- A. Het PGB- A is bestemd
 voor cliënten die gebruik kunnen maken van de fiscale regeling ''diens|erlening aan huis'', in de volksmond
 wel bekend als de ''witte werkster''. Deze fiscale regeling maakt het mogelijk om mensen in diens te nemen
 zonder dat hier werkgeverslasten voor moeten worden afgedragen aan de belastingdienst. Cliënten hoeven
 zo minder voor hun hulp te betalen en hun PGB kan zodoende Iager worden.
 Ten |eede is in 2009 de indicatie in klassen losgelaten (geldt enkel voor het PGB). Een klasse is een
 reikwijdte van uren waarin ge'l'ndiceerd wordt. Voorheen werd als de indicatie binnen een bepaalde klasse
 viel het gemiddeld aantal uren van die klasse in PGB toegewezen, ongeacht of dit meer of minder de
 daadwerkelijk ge'l'ndiceerde uren was. Per 2009 wordt ge'l'ndiceerd naar het daadwerkelijk aantal
 ge'l'ndiceerde uren. Dit is eerlijker en in overeenstemming met jurisprudentie dat eind 2009 verscheen.
 Beide aanpassingen hebben geen of ve|aarloosbare consequenties voor de begroting gehad.
 Zorg in natura 2009
 In het jaar 2007 en 2008 had de ISD Bollenstreek de ZIN ingekocht bij drie relatief grote zorgaanbieders.
 Uiteindelijk heeft slechts een aanbieder op grote schaal geleverd, een aanbieder een klein deel aan hulp
 Ieverde en de derde nooit hulp bij het huishouden Ieverde. Hierbij ervoeren veel vooral nieuwe cliënten
 problemen met de Inzet van hulp bij de grootste aanbieder. Zodoende is er in 2008 voor gekozen om in 2009
 de hulp op een andere wijze ''in te kopen'' en wel op individuele basis middels een zorgtoewijzingssysteem.
 Hulp wordt aan een cliënt toegewezen op basis van de voorkeur van de cliënt in combinatie met de meest
 aantrekkelijke koding die de zorgorganisatie op dat moment biedt.
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2009
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Per 1 januari 2009 is deze wijze van inkoop van hulp gestart. De ISD Bollenstreek heeft na een Europese
 Openbare aanbesteding met tien zorgaanbieders een overeenkomst gesloten, De resultaten hiervan zijn dat
 gemiddeld 60% van de voorkeuraanvragen werd toegewezen. Op de categorieën werd gemiddeld 5%
 korting op het maximale bedrag geboden ( categorie 1 was f 21, - en categorie 2 en 3 f 26, -). In totaal
 hadden op 31 december 2009 ongeveer 2000 mensen hulp via dit zorgtoewijzingssysteem ontvangen.
 Als positief is efvaren dat het met dit nieuwe systeem mogelijk is ook de kleine zorgaanbieders in de regio te
 kunnen contracteren. Tevens is middels dit systeem alsmede door de verbetering van de het werkproces
 een scherper beeld ontstaan van de cliënten die hulp verstrekt hebben gekregen. Tot slot zijn de problemen
 die speelden onder de oude overeenkomsten (het niet ingezet krijgen van hulp) opgelost.
 Er kleven echter wel nadelen aan het systeem. Eén van de grootste problemen die de cliënten en/aren is dat
 de voorkeur van de cliënt niet altijd is gehonoreerd. Dat Ieidde samen met de uitsluiting van de ''oude''
 alfaùulp constructte tot veet ongenoegen bij onze cliëntenpopulatie. In de praktijk bleek dat in ongeveer 60%
 van de cliënten die een voorkeur hadden uitgesproken dat deze ook daadwerkelijk werd gerealiseerd.
 Omdat de interne doelstelling 70% is is besloten om per 1 januari 2010 de robotvariabelen in die mate aan te
 passen dat een hoger percentage positieve voorkeur wordt behaald.
 Per 1 januari 2010 gaat ook een ander element een rol spelen. Dit is het gemiddelde
 klanttevredenheidsonderzoekcijfer. Hoe hoger criterium dit cijfer (ten opzichte van andere aanbieders) hoe
 lager de korting op de maximale prijs op de hulpvraag hoeft te worden geboden om deze toegewezen te
 krijgen. Op deze wijze wordt binnen het systeem ook de concurrentie op het gebied van kwaliteit bevorderd.
 In 2009 is overigens veel meer uitgegeven dan in 2008 op de post hulp bij het huishouden. Dit is veroorzaakt
 door de eerder aangehaalde wetswijziging. Het is niet langer toegestaan om de ''oude'' alfahuip constructie
 toe te passen. Dit is na een wetswijziging expliciet in de Wmo verboden. Gevolg is dat de zorgaanbieders
 enkel nog hulp mogen Ieveren door hulpen die bij hen in loondienst zijn, Dit heeft gevolg dat de gemiddelde
 uurprijs met gemiddeld f: 3,50 toenam, Dat is een toename van ongeveer 17%.
 3.3.3 Bijzondere bijstand (minimabeleid)
 In het najaar van 2008 is het bijzondere bijstandsbeleid (inclusief minimabeleid) geëvalueerd,
 Het betrof hier:
 . het bijzondere bijstandbeleid (individueell,'
 * de langdurçgheiöstoessag',
 . de regeling sportieve en sociaal culturele activiteiten',
 de regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen en;
 de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering.
 Dit heeft geleid tot nieuw beleid in 2009 waarbij een aantal uitgangspunten geldt. Deze uitgangspunten zijn
 met name ge'l'nspireerd door de resultaten van de door de ISD gemeenten en de ISD Bollenstreek
 georganiseerde armoedeconferenties In 2007 en 2008. Ook is daarbij meegenomen de mate waarin het
 kabinet middelen beschikbaar heeft gesteld en stelt aan de gemeenten voor de armoedebestrijding en de
 daarbij gehanteerde prioriteiten.
 Het door de ISD Bollenstreek uitgevoerde bijzondere bijstands (minima-) beleid wordt in 2009 aldus
 gekenmerkt door het volgende.
 1. De eiqen veran|oordelil'kheid van de cliënt staat voorop
 Dit betekent dat het beleicl aan de cliënt bepaalde keuzes laat en niet alle kosten in zijn geheel behoeft te
 vergoeden. Indien de burger zich onvoldoende verantwoord gedraagt, heeft dit gevolgen voor de
 bijstandsverlening.
 Voorbeeld:
 * Van de cliënt wordt verwacht dat hl een aanvullende zorgverzekering afsluit. Doet hii dit niet en
 worden daarom bepaalde medische kosten niet vergoed via de zorgverzekeraar, dan krtgt de cliënt
 die kosten (die onder een aanvullende zorgverzekering vallen) in beginsel ook niet vergoed via de
 blzondere btstand. .
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2009 19
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2. Maa|erk
 In de WWB is vastgelegd dat de bijstand wordt afgestemd op de omstandigheden, mogelijkheden en
 middelen van de belanghebbende. Bij elke aanvraag zal een consulent zich af moeten vragen of de situatie
 van de cliënt aanleiding is een uitondering te maken op de regels.
 3. Harmonisatje
 Zoveel mogelijk zijn de aanbevelingen van de armoedeconferenties 2007 en 2008 vertaald in het beleid. Een
 van de kritiekpunten was dat onvoldoende begrepen werd en het ook als onrechtvaardig werd ervaren dat er
 tussen de ISD gemeenten onderling verschil in beleid bestaat op bijzonder bijstandsgebied. Dat is niet altijd
 te voorkomen (gemeenten zijn immers autonoom), maar toch kan gesteld worden dat nu vrijwel het gehele
 bijzondere bijstandsbeieid voor de 5 ISD gemeenten hetzelfde is. Bij deze harmonisatie is als uitgangspunt
 gekozen de voor de burger meest gunstige regeling.
 Voorbeelden.'
 4. In navolging van de gemeente Noordwlkerhout worden in het kader van de btzondere btstand
 computers niet meer als Iening verstrekt maar :4/ alle Lpmeenten als gjfl.
 * In navolging van de gemeente Lisse is de btjdrage voor de regeling chronisch zieken, gehandicapten
 en ouderen voor alle gemeenten verhoogd naar é' 250 per persoon perjaar.
 4. Prioriteit aan bepaalde qroepen
 Uit de enquêteformulieren van de armoedeconferentie 2008 is gebleken dat in het bijzonder bijstandsbeleid
 meer de nadruk moet worden gelegd op mensen die al langer op het bestaansminimum zijn aangewezen en
 op gezinnen met jonge kinderen. Ook dit heeft zich in beleid vertaald.
 Voorbeelden.'
 . Zo wordt aan huishoudens die drie jaar oflanger op het bestaansminimum zln aangewezen de
 bijzondere blstand ter vervanging van de koelkast, wasmachine vierpitskookplaat (onder
 voo|aarden) niet meer als Iening verstrekt maar als gift.
 . Blj de regeling sportieve en sociaal culturele activiteiten is de Ltljdrage voor de mindejanùe kinderen
 verhoogd van f 100 naar é' 200 per kind.
 . De voo|aarden om in aanmerking te komen voor de Iangdurigheidstoeslag zljn aangepast.
 Voorheen W/a,s een van de voorwaarde dat iemand de afgelopen sjaar een Iaag inkomen moest
 hebben gehad, nu is dat Lljaar geworden.
 5, Zoveel moceliik teqencaan van niet qebruik
 Een discussiejunt bij de conferenties was ook hoe je het beste het niet gebruik van regelingen kunt
 tegengaan. Een van de suggesties was dat de ISD meer naar de mensen toe zou moeten gaan,
 Voorbeeld:
 . Voor de gemeente Lisse Svas dit aanleiding om aan de hand van een armoedemonitor alle burgers in
 beeld te brengen die mogellk recht hebben op de diverse door de ISD en gemeente uitgevoerde
 regelingen. A1 deze mensen zln in september 2009 persoonllk aangeschreven.
 Een andere suggestie was om een informatieboekje te maken waarin alle regelingen staan van de ISD-
 gemeenten en de ISD die van belang zijn voor de doelgroep.
 Voorbeelden'
 . Met ingang van oktober 2009 is de (uitgebreide) brochure ''extra geld, meer zelfstandigheid'' per ISD
 gemeente beschikbaar In deze brochure staan alle regelingen die door de ISD gemeenten en de
 ISD Bollenstreek worden uitgevoerd. Dit boekje is naar de cliënten van de ISD gestuurd en naar de
 doelgroep van de armoedemonl'tor Lisse.
 Andere zaken die in dit verband (verder) zijn opgepakt:
 . Het oprichten van een formulierenbrigade, de |eewekel|kse lsD-rubriek op de gemeentepagina
 (informatie over diverse regell'ngen), het geven van budgetcursussen aan cliënten
 schuldhulpverlening, vereenvoudigl'ng van de aanvraagprocedures en het streven naar onderlinge
 samenhang tussen de verschillende regelingen.
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2009
 Verzonden 26 april 2010

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 21 van 84

1.1. Post In - 9689



Al deze maatregelen en de verruiming van het bijstandsbeleid hebben er toe geleid dat in 2009 het aantal
 aanvragen bijzondere bijstand/minimabeleid sterk is gestegen ten opzichte van 2008. De stijging is per
 gemeente gemiddeld (bijna) 40%.
 3.3.4 Wet ïnburgering
 Zoals bekend vallen de Iandelijk de inburgeringsresultaten tegen. Het is het kabinet tot op heden niet gelukt
 om landelijk 60.000 Wi- trajecten in enig jaar te realiseren. Zo zijn in 2007 slechts 20.000 trajecten
 gerealiseerd, in 2008 40.000 en de ve|achting is dat dit aantal in 2009 zal zijn gestegen tot 50.000
 trajecten.
 De ISD hee| echter in 2009 wel voldaan aan de doelstellingen van het kabinet.
 In 2009 zijn 173 inburgeraars op traject gezet, hetgeen omgerekend naar landelijk neer zou komen op bijna
 70.000 trajecten,
 Dit resultaat kon bereikt worden doordat in 2009 de doelgroep, degenen aan wie we een aanbod kunnen
 doen, verder is uitgebreid tot alle inburgeringsplichtigen. Hiervoor hadden we wel een uitbœiding van het
 aantal medewerkers bij de afdeling Wet inburgering nodig.
 Verdeeld over de diverse ISD gemeenten zijn in 2009 de volgende resultaten bereikt.
 Gemeente trajecten
 Hillegom 40
 Lisse 46
 Noordwijk 32
 Noordwijkerhout 8
 Te lin en 47
 Totaal 173
 Vuurtoren Noordwijk ja
 f'lttkê, .
 , ju,y.. lvc)
 . u. gjààà, s,
 ) '$ y, ?
 i |k? bh'L
 Generaal (hîéîh' àti/
 Gemeente zrqk
 pardonners
 Hillegom 7
 Lisse 7
 Noordwijk 12
 Noordwil'kerhout 4
 Te lin en 1 5
 Totaal 45
 Het aantal inburgeringsplichtigen zal in 2010 verder afnemen. Hierdoor komt de vraag naar voren of de
 doelgroep al dan niet moet worden uitgebreid met vfjwillige inburgeraars. Ook het kabinet pleit hiervoor.
 lnmiddels heeh de ISD deze doelgroepuitbreiding doorgevoerd.
 3.3.5 Bezwaar en Beroep / Klachten
 Bij bezwaar gaat het om de wettelijke mogelijkheid om een besluit van een bestuursorgaan aan te
 vechten. In de bezwaaçrocedure moet het bestuursorgaan dat het aangevochten besluit heeft
 genomenç het besluit te herove|egen op basis van alle relevante feiten en belangen.
 Bij beroep gaat het om de wettelijke mogelijkheid een besluit te vragen bij de rechtbank tegen de beslissing
 op het bezwaar. Het klachtrecht kent aan iedereen het recht toe om bij een bestuursorgaan te klagen over
 de wijze waarop dat orgaan of een onder de veran|oordelijkheid van dat orgaan werkzame persoon zich in
 een concrete situatie jegens de klager of iemand anders heeft gedragen.
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2009
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De ISD Bollenstreek werkt met een onafhankelijke bezwaar- en klachtencommissie! die het dagelijks bestuur
 van de ISD Bollenstreek adviseert bij de afhandeling van bezwaarschri|en op het gebied van sociale wet- en
 regeigeving. Daarnaast behandelt de commissie klachten gericht tegen de handelwjze van de ISD
 Bollenstreek. Bejegeningklachten gericht tegen individuele medewerkers worden behandeld door de
 directeur van de ISD Bollenstreek.
 De ve|achting was dat in 2009 door de uitvoering van meerdere regelingen en derhalve meer besluiten, dat
 dit in 2009 zou leiden tot een Iichte stijging van het aantal bezwaarschri|en.
 Heel 2009 bezien moet worden geconcludeerd dat er een aanzienlijke toename is geweest van het aantal
 bezwaarschrihen van 208 bezwaarschri|en in 2008 naar 264 bezwaarschrioen in 2009.
 Aantal
 WWB & Wmo
 te kwartaal 44
 2* kwartaal 46
 3* kwartaal 77
 4* kwaftaal 97
 De toename komt door de stijging van het aantal besluiten in 2009.
 In 2009 is begonnen met mediation en een drietal personen volgt een opleiding tot geregistreerd mediator.
 De ve|achting is dat mediation zal Ieiden tot een afname van het aantal af te handelen bezwaarschrioen.
 Jaarovecichten
 Overzicht aantal ingediende en behandelde bezwaa|chriqen:
 Jaar Voorraad Bijgekomen Beslist ingetrokken voorraad einde
 begin J'aar periode
 2006 25 150 97 49 29
 2007 29 143 93 53 26
 2008 26 208 129 76 29
 2009 29 264 114 82 97
 Van de door het DB besliste zaken luidt de uitslag als volgt:
 Jaar totaal Niet ongegrond ongegrond, verb. ged. gegrond
 besloten on|ankelijk motivering gegrond
 2006 97 9 63 15 8 2
 2007 93 11 58 9 6 9
 2008 129 19 82 14 6 8
 2009 114 33 68 6 7 0
 Verloop STan de af ehandelde bezwaarschri|enx'
 Jaar totaal ingetrokken niet Ongegrond ongegrond, ged. gegrond
 afgehandeld ontvankelijk verb. Motivering Gegrond
 2006 146 49 9 63 15 8 2
 2007 146 53 11 58 9 6 9
 2008 205 76 19 82 14 6 8
 2009 196 82 33 68 6 7 0
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2009
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Klachten
 In 2009 zijn 14 klachten tegen de ISD Bollenstree: ingediend, waarvan 8 door één en dezelfde persoon. Van
 die klachten zijn er, 2 gedeeltelijk gegrond, 1 ongegrond en 2 nie|onkankelijk verklaard. De overige
 klachten Iiggen of ter advisering bjj de commissie klachtschriqen of moeten nog in behandeling worden
 genomen .
 Zowel het aantal klachten als de inhoud van de klachten geeft geen aanleiding tot acties, Het blijft van
 belang om klanten en klachten serieus te nemen en te onderzoeken waar de dienstverlening verbeterd kan
 worden en klachten vermeden kunnen worden.
 Mediation
 Goede dienstverlening naar burgers/klanten is moeilijk en blijft een uitdaging. Zij worden
 geconfronteerd met veel en vaak ingewikkelde procedures en regeltjes. Dit Ievert in de praktijk
 ook vaak onbegrip op zeker wanneer hun aanvraag wordt afgewezen. Wanneer klanten het
 niet eens zijn met het genomen besluit kunnen ze natuurlijk een juridische procedure van
 ! ,
 bezwaar en/of ktacht starten. De prakttk leert echter ook dat het starten van zo n procedure
 vaak een te hoge drempel is en daardoor blijft een aantal klanten met een (sluimerend) conflict
 of gevoel van conflict rondlopen.
 Om deze drempel te verlagen is de directeur in 2009 begonnen met zijn wekelijkse spreekuur.
 Hierin konden en kunnen klanten/burgers hun vragen, opmerkingen, maar ook gevoelens van
 onbegrip en klachten kwijt. De efvaring Ieert dat veel onbegrip weg te nemen is door de tijd voor
 de klant te nemen, open te staan voor zijn zienswijze en samen te zoeken naar eventuete
 oplossingen. Over het algemeen wordt dit zeer gewaardeerd.
 Naar aanleiding van deze efvaringen en de wens om het aantal bezwaar- en klachtschri|en te
 verminderen hebben wij in 2009 besloten mediation en pre-mediation binnen de ISD in te gaan
 voeren. Recent hebben de directeur, het afdelingshoofd en de consulent P&O de opleiding
 Mediation afgerond en zal in 2010 de pre-mediation worden uitgerold binnen de organisatie.
 Hoewel er van ''echte'' mediation nooit geheel sprake kan zijn (want als functionaris van de
 organisatie waarmee de burger een 'conflict'' heeft, kan men nooit geheel onafhankelijk en
 onpadijdig zijn), is tijdens de opleiding gebleken dat het actief luisteren en het stellen van de
 juiste vragen, maar ook open te staan voor andere oplossingen dan de meest voor de hand
 Iiggende, een zeer belangrijke bijdrage kan Ieveren aan de verbetering van de dienstverlening.
 concreet komt het erop neer dat je samen met de klant op zoek bent naar een gezamenlijke
 win-win situatie. De Iandelijke ewaringen (zij het nog beperkt) met mediation binnen de
 overheid zijn dat de waardering van de klant voor de ervaren dienstverlening enorm toeneemt,
 maar ook dat het aantal bezwaarschrioen met 30 tot 70% daalt, Wij verwachten dan ook veel
 van de invoering van mediationtvaardigheden) binnen de dienst. Voor zover bekend is de ISD
 Bollenstreek de eerste sociale dienst in Nederland die mediation onderdeel Iaat zijn van de
 dienstverlening aan de klant.
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2009
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4 Paragrafen
 4.1 Lokale heffingen
 De ISD kent geen Iokale heffingen,
 4-2 Weerstandsvermogen
 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.
 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen
 De ISD heeft geen kapitaalgoederen. De investeringen in software, hardware en inventaris zijn bij de
 oprichting van de ISD 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 1 0 jaar (de duur van het huurcontract). Hetelfde geldt voor de investering in
 automatisering, zij het dat de afschrijvingsperiode daarbij drie jaar bedraagt. Er worden voor deze vaste
 activa geen kostenegalisatievoorzieningen getroffen. De onderhoudskosten worden derhalve jaarlijks
 begroot en veran|oord.
 4.4 Verbonden partijen
 De ISD is niet verbonden aan andere partijen.
 4.5 Grondbeleid
 De ISD heeft grond noch grondbeleid.
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2009
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4.6 Financiering
 Berekening liquiditeiîpositie:
 x f. 1.000
 Post Omschrijving 2009
 Vlottende korte schuld 4.240
 Vlottende middelen 3.816
 3. Netto vlottende schuld (+j, danwel 424
 overschot vlottende middelen (-)
 Gemiddelde netto vlottende schuld (+), dan wel 424
 gemiddelde overschot vlottende middelen (-)
 Kasgetdlimiet 2.199
 6a. Ruimte onder kasgeldlimiet 1 .774
 6b. Ove|chrijding kasgeldlimiet
 7. Begrotingstoîal 25.866
 8. Percentage vastgesteld per min. Regeling 8,50% 2.199
 9. Kasgeldlimiet 2. 1 99
 Toelichting
 Post 1 : het gezamenlijke bedrag van:
 opgenomen gelden met een oo|pronkelijke |ntetypische Iooptijd van korter dan 1 jaar'
 de schuld in rekening-courant',
 de voor een termijn van koder dan 1 jaar ter bewaring in de kas gestode 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-cou|nt'
 de overige uitstaande gelden met een rentetypische looptijd van koder dan 1 jaar.
 Post 7: hier staat vermeld de stand van de begroting per 1 januari van het
 |||i |||| |||| |||i. . ||||'.||E ||. |.||.|.| ||||ë...| |||| |.|.:............ . ... ..........- .. ....... .. .. ........ .......... .......... .... ......... ....................... . ........ .... .... . . ...................................................... .... ... .................. ....... ........ ..... .......... . . .. ... . . . .. . ... . .
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4.7 Bedrijfsvoering
 De formatie Op 31-12-2009
 Formatie ISD Bollenstreek 2009
 in fte's totaal overhead Werk Inkomen Zorg
 Directeur 1 ,00 1 ,00
 Medewerkef P&O 0,89 0,89
 Beleidsjuridisch medewerkef 3,56 3,56
 Managementassistent 1 ,00 1 ,00
 Afdelicgshoofd 1,00 1 .00
 Consulent 37,44 10,74 1 1 ,24 15,46
 Medewerker 10,09 4.08 2,77 3,24
 Coördinator 4,00 4,00
 Kwaliteitsmedewerkef 3,56 3,56
 Controller 1,00 1 ,00
 Appli|tiebeheer 1 ,50 1,50
 Consulent financtën en control 2 89 2 89
 Medewerker afchief 1 00 1 00
 Concierge 1 .00 1 .00
 Totaal fte's 69,93 22,40 14,82 14.01 1 8,70
 Uren = 1.267 per fte 88.601 28.381 18.777 17.752 23.692
 Verdeling overhead 28.381 3.849 8.366 1 1 .165
 totaal uren 88.601 27.626 26.1 18 34.857
 % verdeli n 100 31 ûâj 29% 39%
 Jaa|tukken ISD Bollenstreek 2009
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5 Jaarrekening 2009
 5.1 Balans per 31 december
 (bedragen x E 1.000) ultimo ultimo
 ACTIVA 2009 2(%8
 vaste activa
 Maferïtge vasre octiva 424 485
 - investerin en met een economisch nut 424 485
 Totaal vaste activa 424 485
 Vlottende activa 3.816 4.420
 Ovedopende activa
 Uitzegingen met een rentetypische Iooptld korter dan éénjaor 2.536 2|6
 - Vorderingen openbare lichamen
 - Overige Vordehngen 2.536 266
 Liquide middelen 832 J 868
 - Kassœsdi 1
 - Bank- en girosaldi 831 3.867
 Overlo ende actlva 448 287
 Toëal vlottende activa 3 816 4 420
 Totaal- eneraal 4.24: 4 a|s
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2009
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(bedragen x E 1.(100) Ultimo Ultimo
 PASSIVA 2|09 2008
 Vlottende passiva
 Netto vlottende schulden met een rentetypische Iooptijd korter
 dan één jaas 4.240 4.905
 Overige schulden 4.240 4.905
 Totaal vlottende passiva 4.240 4.905
 Totaal-generaal 4.240 4.905
 Jaa|tukken ISD Bollen|reek 2009
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5.2 Programmarekening 2009
 Pro rammarekenin over be rotin s'aar 2009
 omschrijving Se|roting
 raminj na realisatie
 voor
 wijziglng 2009
 programma wijziging
 x t 1.000 Iasten Iasten Iasten
 palicipatie 1 .597 1.597 2.206
 inkomen 8.943 9.319 1 1 .448
 zorg 14.818 14.950 14.326
 totaal @#.)qy 75.866 27.979
 toevoeging/onttrekking
 aan reserv|:
 .... |' ||| |.|.l..| |.|.|. ..||! |....|.|.||.|.| ||||- .| ||.||||- . ... - . . . . ... ... .. ........ . .|||.... |.r.|......|.|................................ ...|||:||| , |.| |...... ..... . . . .. . || ||| . ||| ||- ||| . .
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6.3 Toelichtingen
 5-3.1 lnleiding
 De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschri|en die het Besluit begroting en
 verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daal-voor geeft.
 5.3.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
 De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
 historische kosten. Tenzij bij het desbetre|ende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva
 opgenomen tegen nominale waarden.
 De baten en Iasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten
 worden slechts opgenomen voorzover 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,
 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.
 Als Eigen Bijdrage is in de jaarrekening opgenomen de Eigen Bijdrage zoals is opgegeven door het CAK
 voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.
 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.
 5.3.3 Balans
 Materiële vaste activa
 De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs. De afschrijvingstermijn is voor
 automatisering, waaronder PC's 3 jaar en voor de overige vaste activa 10 jaar.
 Vorderingen en overlopende activa
 De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor ve|achte oninbaarheid is een voorziening
 in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. De
 terugvorderingen uit hoofde van persoonsgebonden budgetten worden veran|oord in het jaar van
 ontvangst.
 Liquide middelen en overlopende posten
 Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen,
 Vlottende passiva
 De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
 Bij ïoverige schulden' was een schuld aan de zorgleveranciers opgenomen van f 465.000,-. Dit bleek
 uiteindelijk, samen met een nota over periode 13, die we niet hadden voorzien, f 12.000 teveel, Dat bedrag
 is verwerkt in de kosten voor hulp bij het huishouden 2009, In de kosten hebben we een bedrag van f
 820.000 opgenomen voor kosten, waarvoor we nog niet hebben kunnen vaststellen dat er een geldige
 indicatie aanwezig is. Het totale bedrag bij deze post is vrij hoog, Dat komt door de Iate verzending van de
 facturen door diverse zorgaanbieders. Voor de uitvoering van de WI hebben we een verplichting van f
 620,000 opgenomen. De trajecten waarvoor de gemeenten budget hebben ontvangen in 2007 en 2008
 moeten we in 201 1 afrekenen.
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5.3.4 Programmarekening
 Verdeelsleutel
 De kosten van de ISD worden verdeeld over de deelnemende gemeenten op de wijze zoals in de
 Gemeenschappelijke Regeling is aangegeven. Voor de duidelijkheld hier een samenvatting van die
 verdeelsleutels.
 Padicipatie
 De kosten van het programma padicipatie worden verdeeld in de verhouding van de padicipatiebudgettten.
 Tekorten of overschotten worden verdeeld op basis van 50% naar inwonertal en 50% naar inwoners met een
 Iaag inkomen, conform de regels van de GR,
 Inkomen
 De kosten van het programma Inkomen worden verdeeld in de verhouding van de rijksbudgetten l-deel.
 Tekorten of overschooen worden verdeeld op basis van 50% naar inwonertal en 50% naar inwoners met een
 laag inkomen, conform de regels van de GR.
 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 inwonertai en
 50% naar inwoners met een Iaag 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.
 Exploitatiekosten
 De exploitatiekosten worden over de drie programma's van de ISD verdeeld. Bij het programma Padicipatie
 geldt als exploitatiekosten het aantal uren dat aan participatie is besteed (en dat uit het P-deel gefinancierd
 wordt) x het uudarief (dat berekend wordt door alle kosten van de ISD te delen door het aantal klanturen).
 De resterende exploitatiekosten worden verdeeld over de programma's lnkomen en Zorg in de verhouding
 van het aantal uren dat voor die programma's is ingezet.
 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, Dit besluit is in de
 jaarrekening 2009 velwerkt.
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2009
 Verzonden 26 apfil 2010

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 32 van 84

1.1. Post In - 9689



5.3.5 Toelichting op de balans
 Activa
 (alle bedragen in euros)
 Vaste activa
 lnvesteringen met een economisch nut
 Investerin soverzicht 2009
 Omschrijving Aanschaf Aanschaf
 investering Investering Afschrijving Afschrijving Afschrijving Boekwaarde
 waarde waarde
 1-1-2009 2009 31-12-2009 1-1-2009 2009 31-12-2009 31-12-2009
 Elektrische aansluitingen 68.989 68.989 21.243 6.899 28.142 40.847
 Klimaatinstallaties 22,277 22.277 5.530 2.228 7.757 14.520
 Meubilair nieuwbouw 110.498 1 10.498 24.995 1 1.050 36.045 74,453
 Stosering nieuwbouw 46.956 46.956 14.469 4.696 19.164 27.792
 Plaatsen tussenwanden 143.801 143.801 44.070 14.380 58.450 85.351
 lnrichten 3e verdieping 135.470 1 .924 137.394 20. 177 1 3.707 33.884 1 03.51 0
 Meubilair 17.183 3.807 20.989 573 1 ,750 2.323 18.667
 callcentre 21 .694 21 .694 723 2.169 2.892 18.801
 Telefooncentrale 6.056 6.056 484 606 1 .089 4.967
 Totaal werkcentrum 572.924 5.731 578.655 132.263 57.484 189.747 388,908
 Glasvezelverbinding 14.280 14.280 4.403 1 .428 5.831 8.449
 Pc's en beeldschermen 98.531 98.531 79.949 1 1 .857 91 .806 6.725
 Sefver 5.305 5.305 5.305 5.305
 hardware 27.861 27.861 12.105 9.287 21.392 6.469
 software 18.439 18.439 4.610 4.610 13.829
 Totaal automatisering 145.977 18.439 1 64.416 101 .763 27.182 128.944 35.472
 Totaal investerin 718.9|1 24.170 743.071 234.025 84.666 318.691 424.380
 De investeringen in 2009 hebben voomamelijk te maken met een verdere uitbreiding van het meubilair en
 de aanschaf van software voor Stratech.
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Vlottende activa
 Rekening courant gemeenten 31 december
 2009 In euro's
 Hillegom
 Te betalen bijdfage ISD 2009 5.249.964
 voorschoden 4,928.319
 Te betalen 321 .645
 Lisse
 Te betalen bijdrage ISD 2009
 voorschotten
 Te betalen
 5.203.719
 4,583.41 1
 62|.3û8
 Noordwijk
 Te betalen bijdrage ISD 2009
 voorschotten
 Te betalen
 7.270.957
 6.770.698
 500.259
 Noordwijkerhout
 Te betalen bijdrage ISD 2009
 voorscho|en
 Fe betalen
 3.522.728
 3.265.1 1 1
 257.617
 Teylingen
 Te betalen bijdrage ISD 2009
 voorschotten
 Fe betalen
 Te betalen
 6,731.978
 6.1 17.934
 614.044
 Tota|l ççk|ningggqr|pt 2:313,873
 Overige vorderingen en overlopende activa
 Debiteuren (uitkeringen) 3.123.170
 Af: Voociening 2.915.550
 Overige debit|pf.r 14.760
 Totaal overigeœorderingen 222.|4.%.
 Jptaal overi Lyprderin en ?-JPSP.?.. .
 Liquide middelen
 BNG, AbnAmro, saldi op 31 december 2009 831 .047
 Kassaldo 635
 Totaal 831.6%
 Jaarstukken ISD Bollensteek 2009
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Overlopende activa
 Te ontvangen PGB Noordwijk
 CAK Eigen bijdrage periode 13
 Vooruitbetaalde huur 75.921
 Nog te ontvangen btkv 38.229
 Diversen 45.687
 Totaal overlopende activa 447.656
 237.762
 50.057
 Passiva
 (alle bedragen in euro's)
 Netto vlottende schulden met een rentetypische Iooptijd korter dan één jaar: overige schulden
 Zorgleveranciers 2.038.802
 WI 619.089
 Collectief Ven/oer 1 1 1.31 1
 Uitkeringen 535.687
 Belastingdienst 431 .743
 Zorgkantoor 1 9.346
 Gemeente Teylingen 56.469
 Accountantskosten 2008 25.000
 ABP 48.673
 SVB 44.675
 Noodfonds Lisse 13.552
 Diversen 1 13.452
 Crediteuren 182.156
 Totaal overige schulden 4.239.955
 Netto vlottende schulden met een rentet pische looptijd korter dan één jaar 4.239.955
 Jaarslukken ISD Bollenstreek 2009
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5.3.6 Toelichting op de programmarekening
 Padicipatie
 De kosten van dit programma bestaan o.a. uit de volgende projecten
 Uren padicipatie
 projecten 20:9
 work first 1 .437
 Keukenhof 300
 begeleiding werkewaring
 trainingen
 wsw wachtlijst
 individuele bemiddeling 6.334
 schuldhulpveflening 6.278
 uitvoeringsuren totaal 15.497
 Naast deze projecten hebben we ook externe trajecten ingekocht bij re-integratiebedrijven.
 lnkomen
 800
 248
 100
 Uitgaven I-deel x E 1.1|(10
 Inkomen 2008 begroting 2009
 WWB 7.870 6.560 8,720
 WIJ 15
 Bbz 155 225 416
 Ioaw 156 224 266
 loaz 1 31 126 107
 Totaal inkomen 8.312 7.135 9,524
 Zorg
 Zorguiîaven 2009 x | 1000 x f 1000
 begroting realisatie
 Wmo
 Wmo - Hulp bij huishouding
 Wmo - PGB
 Wmo- eigen bijdrage Hbl-l en PGB
 Wmo- totaal Hulp bij Huishouden
 Wmo - rolstoelen
 Wmo - ve|oersvoorzieningen
 Wmo - woonvoocieningen
 Wmo - onderzoekskosten
 totaal Wmo
 Inkomensondersteunde voocieningen
 Bijzondere bijstand 869 927
 Eenmalige verstrekking f' 50 6
 SSCA 104
 ROA/WTV .2
 Kinderopvang 32 38
 Totaal inkomensondersteunde voocieningen 901 1.073
 Wl 2007/2008 810 810
 totaal 12.034 11.759
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2009 35
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6
 Overzicht baten en lasten
 Jaa|tukken ISD Bollenstfeek 2009
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6.1 Toelichting op het overzicht van baten en lasten
 Hieronder vindt u specificaties van de baten en Iasten voorzien van een toelichting. In een aantal gevallen is
 elders een toelichting gegeven.
 Exploitatiekosten
 (in duizenden euro's)
 Salariskosten ISD (f 3.379)
 De salariskosten zijn lager dan de begroting. De oorzaak hiewan is een aantal vacatures uit de formatie niet
 of slechts gedeeltelijk vefvuld konden worden. Er is ook in 2009 veel gebruik gemaakt van (duurdere)
 inhuurkrachten.
 Personeelsvergoedingen ISD (f 67)
 De personeelsvergoedingen zijn Iager dan begroot. Dit staat in verband met de lagere salariskosten.
 Overige personeelskosten (f 156)
 De kosten omvatten opleiding, vorming en training, werving en selectie van personeel, kosten van
 kinderopvang, Arbozorg, kosten ondernemingsraad, personeelsvereniging, personeelsuitje, kerstpakketten,
 etc.
 Deze kosten zijn lager dan begroot, o.a. vanwege intern gehouden opleidingen in plaats van extern.
 Huur werkcentrum (f 278)
 De huur van het werkcentrum is lager dan begroot. ln de begroting was geen rekening gehouden met
 huuropbrengsten van het CWI.
 Automatisering (f 359)
 Alle kosten van automatisering zitten in deze post. Door verdergaande digitalisering zullen deze kosten in de
 toekomst verder stijgen. Deze realisatie is Iager dan begroot. Dit komt doordat er projecten zijn
 doorgeschoven in de tijd. De reden hiervoor is dat aan ander zaken prioriteit is gegeven.
 Reclame- en promotiekosten (E 54)
 Deze kosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit heeft te maken met het in eigen beheer uitbrengen van
 folders en informatiemateriaal.
 Vakliteratuur (E 8)
 Onder deze post staan de kosten van vakliteratuur, diverse wetboeken, handboeken, dag- en weekbladen
 en boeken en tijdschrihen. In 2008 is een aanta! abonnementen opgezegd. Het resultaat hiefvan is in 2009
 zichtbaar geworden. Bovendien zijn de kosten van Iidmaatschappen en contributie nu onder algemene
 kosten veran|oord.
 Huisvestingskosten (f 74)
 Dit betreft schoonmaken/onderhoud, gas, water en electra, kantoorinventaris, planten verzekering, Dit was
 te hoog begroot.
 Kantoorkosten (E 192)
 Deze post bestaat uit kantooradikelen, telefoon en fax porti, kantoormachines en kantlnekosten. De stijging
 is over de hele linie en heeft te maken met de uitbreiding van taken, o.a. de invoering van het
 zorgtoewijzingsmodel bij Hbhl de doelgroepverruiming bij de Wl en schuldhulpverlening. In 2009 zijrl we
 gestart met een gratis telefoondienst en we hebben een groot aantal maillngs verzonden.
 Accountantskosten (f 55)
 De accountantscontrole wordt uitgevoerd door Deloitte Accountants te Voorburg. De kosten hebben
 betrekking op reguliere jaarrekeningcontrole en de controle per gemeente op de Sisa verklaring. In de
 begroting hadden we ingecalculeerd dat hien/oor meer kosten in rekening gebracht zouden worden.
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2009
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Inhuur en uiàendkrachten (f 742)
 In 2009 zijn in de organisatie veel externe krachten ingezet voor overbrugging van vacatures. Een groot deel
 van de overschrijding is te verklaren door het niet (tijdig) kunnen vervullen van de openstaande vacatures.
 Het gaat daarbij om financiën en bezetting in het KCC en PC. Ook door ziekte was het noodzakelijk om een
 aantal collega's tijdelijk te ven/angen. Een deel van de kosten is (zoals ook in voorgaande jaren)
 ''terugverdiend'' uit het P-deel.
 Kosten Sociale recherche (f 175)
 Hieronder vallen de kosten van het samenwerkingsverband dat na de opschaling is ontstaan.
 Hoogwaardig Handhaven (f 87)
 Dit zijn de kosten van het project dat de ISD samen met Kooyenga heeft gedaan.
 Uitbestedingen Gemeente Teylingen (f 226)
 De ISD maakt gebruik van de diensten van de gemeente Teylingen op het gebied van personeelszaken en
 automatisering. Deze kosten zijn hoger dan begroot vanwege uitbreiding van het aantal werkplekken.
 Uitvoeringskosten derden (f 147)
 Dit betreft uitvoeringskosten van de inning van de eigen bijdrage door het CAK, de kosten voor het
 vel-werken van de uitkeringen voor bijstandsgerechtigden van 65 jaar en ouder door de SVB en de hulp bij
 de administratieve verplichtingen van cliënten die een PGB ontvangen.
 Algemene kosten (f 53)
 Hierin is opgenomen presentiegelden commissie bezwaar & beroep en de cliëntenraad, proceskosten,
 opvragen van voeduiginformatie contributies, verzekeringen en diverse kleine kosten.
 Rentebaten en bankkosten (- f 12)
 Dit is een saldering van rentebaten en bankkosten.
 Afschrijvingskosten kantoorinrichting (f 57)
 Deze kosten zijn aanmerkelijk Iager dan begroot.
 Diverse baten en Iasten (..| 84)
 In 2009 is een langslepende rechtszaak tegen het ministerie inzake re-integratiegelden voor de ISD
 succesvol beslist.
 Doorbelaste exploitatiekosten P-gelden (..f 1.609)
 Dit zijn de kosten van het padicipatiedeel die ten laste komen van het W-deel en dus ten gunste van de
 exploitatie.
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6.2 Verdeling van het resultaat na bestemming 2009
 Verdeling Iasten 2009
 Verdeelsleutel Q/o
 begroting 2009 lnwonertal Lage % % lage gewogen
 inkomens inwoners inkomens gemiddeld
 Hillegom 20.348 2.560 17,25 1 9,59 1 8.42
 Lisse 21.974 2.287 18,63 17,50 18,07
 Noordwijk 24.918 3 190 21 , 13 24,41 22,77
 Noordwijkerhout 15.401 1 .760 1 3,06 1 3,47 13,27
 Teylingen 35.309 3.270 29,94 25,02 27,48
 Totaal 117.950 13.|67 1(2 IOQ 1(2
 Aantallen per
 1-1-2008
 Bronè Min. BZK
 budgetten
 2009 ppçp|r|bel 2009
 Ioaw loaz Bbz
 declara- decalara- declara- Totaal 1-
 x t 1 Padicipatie I-deel Ioaw bel deel Ioaz bel deel Bbz bel deel deel
 Hillegom 541.707 1 .409.81 1 32.098 39.649 4.063 1 .136 1.553 71.533 1.559 842
 Lisse 385.545 1 . 184.919 24.179 49.940 6.094 21 .990 19.415 43.582 1 .350. 1 18
 Noordwijk 871 .574 1 .889.316 31 .729 29.468 21.085 55.735 14.387 24.451 2.066.171
 Nootwijkerhout 223.023 775. 1 14 4.242 13.525 4.063 18.63| 18.079 833.661
 Teylingen 209.312 1 .907.906 15.696 66.565 4.063 1 .763 24.851 163.738 2.184.581
 totaal 2.231 .161 7.167.066 107.944 199.146 39.368 80.623 78.844 321.382 7.994.373
 Kosten van de
 programma's
 2009 Paëcipatie Inkomen Zorg Totaal
 (x ç 1.(m0j Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting Realisatie
 exploitatiekosten 2. 184 1 .923 2.915 2.566 5.100 4.489
 programmakosten 1 .597 2.206 7. 135 9.525 12.034 1 1 .759 20.766 23.490
 saldo kosten 1.697 2.206 9.31 9 11 .448 14.950 14.326 25.866 27.979
 Verdeling kosten ISD 2009:
 her-
 Padicipatie lnkomen Zorg totaal
 verdeling
 fraudebe-
 (x E 1.000) Begroting Realisatie Beqroting Realisatie Begrchting Realisatie dragen Begroting Realisatie
 Hillegom 395 537 1.980 2.196 2.705 2.636 1 J9- 5.081 5.250
 Lisse 304 381 1.528 1 .974 2.770 2.836 4.601 5.204
 Noordwijk 464 866 2.626 2.853 3.881 3.553 6.971 7.271
 Noordwijkerhout 210 220 1 .071 1 .292 2.016 1.960 3.297 3.523
 Teylingen 224 202 2 1 14 3.134 3.578 3.341 55 5.916 6.732
 Totaal 1.597 2.206 9.319 11 .448 14.950 14.326 - 25.866 27.979
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2009
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7
 Overige gegevens
 7.1 Accountantsverklaring
 Jaarstukken ISD Botlenstfeek 2009
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Bijlage I - ISD in cijfers
 Verstrekte uitkeringen/voorzieningen
 lnkomen
 Verdeling aantal klanten exclusief 65- lussers per gemeente
 Gemeentenaam 31-12-2009 31-12-2008 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2005 31-12-2004
 Hillegom 151 1 39 155 138 152 166
 Lisse 120 95 1 17 108 1 13 1 13
 Noordwijk 171 156
 Noordwijkerhout 90 90 89 96 105 101
 Teylingen 163 131 148 150 114 1 18
 695 611 509 492 484 498
 * de klantenaantatlen vanaf 2008 zijn exclusief 65+. De ISD kan geen inzkcht geven in het aantal klanten bij de Sociale
 Verzekeringsbank vanwege een andere telmethodiek van klanten. Bij de ISD geldt dat echtparen als 1 klant worden meegerekend, bij
 de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te Letden worden zij ais 2 klanten meegefekend.
 Doordat in 2008 de uitvoering van de uitkeringen aan 6s-plussers is overgeheveld naar de Sociale
 Verzekeringsbank zijn de klantenaantallen niet vergelijkbaar.
 Verdeling G6-plusse| naar gemeente
 Gemeentenaam 31-12-2009 31-12-2008
 Hillegom 13 12
 Lisse 1 1 10
 Noordwijk 12 12
 Noordwijkerhout 7 7
 Teylingen 19 17
 Totaal 6s-plussers 62 58
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Overzicht aantallen uitkering WWB 2009 per maand
 J'an feb mrt apr mei J'uni J'uli aug sept okt nov dec
 Hillegom 137 1 38 140 139 1 39 1 39 142 142 143 147 145 1 51
 L-isse 96 95 99 103 106 109 1 15 120 1 19 1 16 1 18 120
 Noordwijk 162 163 158 167 167 168 164 162 161 164 164 171
 Noordwijkerhout 91 94 91 91 93 94 95 92 84 87 88 90
 Teylingen 133 137 1 37 139 139 140 145 151 157 157 157 163
 Totaal 619 627 625 639 644 650 661 667 664 671 672 695
 Verdeling naar man/vrouw
 Gemeentenaam Mannen Vrouwen Totaal
 Hillegom 65 86 151
 Lisse 64 56 120
 Noordwijk 101 70 171
 Noordwijkerhout 39 51 90
 Te/ipgen 75 88 163
 Totaal 343 352 695
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Leefvorm er uitkerin
 Gemeente Soort leefvorm Aantal 2009 Aantal 2008
 Hillegom Alleenstaande 88 78
 Alleenstaande ouder 35 35
 Gehuwd 28 26
 Lisse Alleenstaande 70 51
 Alleenstaande ouder 28 25
 Gehuwd 22 1 9
 Noordwijk Alleenstaande 121 104
 Alleenstaande ouder 28 29
 Gehuwd 22 23
 Noordwijkerhout Alleenstaande 61 55
 Alleenstaande ouder 14 17
 Gehuwd 15 18
 Teylingen Alleenstaande 96 71
 Alleenstaande ouder 33 40
 Gehuwd 34 20
 totaal 695 611
 Verdeling naar uitkeringsduur
 Gemeentenaam Korter dan 1 jaar 2 jaar 3 en 4 5 tot 10 10 jaar of Totaal
 1 jaar jaar jaar Ianger
 Hillegom 43 21 16 20 28 23 151
 Lisse 44 14 13 19 22 8 120
 Noordwijk 41 31 23 24 25 27 171
 Noordwijkerhout 24 25 5 15 14 7 90
 Teylingen 57 29 16 27 20 14 163
 209 120 72 106 109 79 695
 Verdelin naar leefti-d
 Gemeentenaam > z3jaar 23 - 27 28 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 Totaal
 Hillegom 5 8 27 38 37 36 151
 Lisse 2 3 15 30 45 25 120
 Noordwijk 5 3 28 46 53 36 171
 Noordwijkerhout 3 4 10 21 27 25 90
 Teylingen 6 10 29 40 47 31 163
 21 28 109 175 209 153 695
 Gemeentenaam in inrichting
 Hillegom 3
 Lisse 1
 Noordwijk 4
 Noordwijkerhout 14
 Teylingen 3
 Totaal 25
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In- en uitstroom |B 2009
 Noordwijk-
 Hillegom Liss: NppçdFijk |çhpq!t T|ylipgen Eindtotaal
 ||||| |.|.| |.|....|.|..| |||t |.|.|.|....|. ||l -|.| . ||- ||||..|| - . ... ..... - -|1 ||| || ...... .. . ...|||| || - ..... . .- ..........| .|||i |- ...... ...... . . ... . . ................|.| .......... .......... ... ..... .. . . || .| -| |||| -| -|
 Noordwijk-
 lnstroom Hillegom Lisse Noordwijk erhout Teylingen Eindtotaal
 Alimentatie 0 1 0 1 0 2
 Ander inkomen 8 9 14 5 13 49
 Arb. dienstbetr./uitk. ziekte 6 12 10 3 12 43
 Beeindiging huwelijk/relatie 4 6 1 1 8 20
 Beeindiging studie 1 0 0 0 1 2
 lnk. asielzoeke|/gedoogden 9 3 7 1 17 37
 Uitkering arbeidsongeschikth. O 1 1 1 1 4
 Uitkering werkeloosheid 7 12 9 4 7 39
 Zelfstandig beroep of bedrijf 2 3 7 8 4 24
 Andere oorzaak 18 11 15 8 13 65
 T6?!MI ipMtt?p.m 55 58 .9./ /2 .76 285
 Noordwijk-
 Uitstroom Hillegom Lisse Noordwijk erhout Teylingen Eindtotaal
 Aangaan relatie 5 2 2 0 2 11
 Aanvang studie 0 O 1 0 1 2
 Additionele arbeidsplaats 0 0 0 2 (1 2
 Ander inkomen 3 4 5 6 8 26
 Arb.dienstbetr./uitk.ziekte 10 6 13 9 14 52
 Bereiken 6s-jarige Ieeftijd 2 1 2 5 1 1 1
 Geen inlichtingen 10 5 3 1 1 20
 Overlijden 4 0 2 1 1 8
 Uitk.arbeidsongeschiktheid 1 1 0 2 1 5
 Verhuizing andere gemeente 5 3 8 4 8 28
 Verhuizing naar buitenland 1 1 2 0 1 5
 Zelfstandig beroep of bedrijf 0 2 1 1 0 4
 Andere oorzaak 2 8 10 1 6 27
 TgtMl llit|tçq|----. 43 33 -.-/#-.-..-.......âê......--.......#. 201
 Aantal clienten 31 december
 2009 151 120 171 90 163 695
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loaw/loaz
 Verdeling aantal klanten per gemeente
 Gemeentenaam 31-12-2009 31-12-2008 31-12-2007 31-12-2006 31-12-2005 31-12-2004
 Hiltegom 6 3 7 9 12 1 1
 Lisse 9 8 8 8 7 14
 Noordwijk 9 8
 Noordwijkerhout 2 1 1 1 3 5
 Teylingen 9 4 2 4 5 6
 Totaal 35 24 18 22 27 36
 Overzicht aantallen uitkering IOAW/Z 2009 per maand
 J'an feb md apr mei J'uni J'uli aug sept okt nov dec
 Hillegom 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 6
 Lisse 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 9 9
 Noordwijk 8 9 9 8 7 7 8 9 8 8 8 9
 Noordwijkerhout 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
 Teylingen 4 3 5 6 6 7 9 9 9 9
 To|al 24 25 26 26 25 26 30 30 30 30 32 35
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Zorg
 Totaal Totaal
 x f 1000 x f 1000
 Begroting
 2009 2009
 Zorg
 Wmo
 Wmo - Hulp bij huishouding
 Wmo - PGB
 Wmo- eigen bijdrage Hbl-l en PGB
 Wmo- totaal Hulp bij Huishouden
 Wmo - rolstoelen
 Wmo - ve|oersvoorzieningen
 Wmo - woonvoorzieningen
 Wmo - onderzoekskosten
 totaal Wmo
 Inkomensondersteunde voo|ieningen
 Bijzondere bijstand
 Eenmalige verstrekking (2 50
 SSCA
 ROAq|TV
 Kinderopvang
 Totaal inkomensondersteunde voocieningen
 Wl 2007/2008
 totaal 12.:34 11.759
 5.038
 1682
 1.215-
 5.505
 903
 2.075
 1 .350
 44
 9.877
 927
 6
 104
 6.182
 71 9
 2.306
 1 .067
 50
 10.324
 869
 32
 901
 810
 38
 1.073
 81û
 Werk
 Re'l'ntegratie 1.597 2.2|6
 Inkomen
 WWB 9.085
 WIJ 15
 Debiteurenontvangsten 401-
 BBZ 225 449
 loaw 224 378
 loaz 126 -
 totaal 7.135 9.525
 Totaal uitkerin en 20.766 23.490
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Uitgaven Zorg 2009
 Noordwijk-
 realisatie 2009 Hillegom Lisse Noordwijk erhout Teylingen Totaal
 x f 1.(%$) x f 1.()||û x 'Q. 1.|1$% x t 1.(%0 x f. 1200 x f. 12()()
 Wmo
 Wmo - PGB 278 478 345 170 410 1.682
 Wmo - Huç bij Huishouden 1.040 874 1.243 757 1.124 5.038
 Wmo - Eigen Bijdrage 202- 231- 282- 167- 332- 1.215-
 Wmo - rolstoelen 95 237 229 144 198 903
 Wmo - ve|oersvoorzieningen 339 380 642 320 394 2.075
 Wmo - woonvoorzieningen 194 336 288 194 337 1 .350
 Wmo - ondecoekskosten 9 8 10 7 10 44
 Totaal Wmo 1.753 2.082 2.475 1.425 2.141 9.877
 lnkomensondersteunde voocieningen
 Bijzondere bijstand
 Colledieve verzekering
 Eenmalige verstrekking f 50
 SSCA
 ROANYTV
 Kinderopvang
 lnkomensondersteunde voocieningen
 |.|... |.|..| ||| |.||.|.|.. .. ..- .. .... .. .... - .. .... . . . . . .. . . . . . . -| .| ||| -. . -| ||| ||| - ..... - ||| ||| ||| - .........................................|.|........... ..... . .. .. ... .. . ... ||| || i||. . .. . ||| .| |||
 182
 59
 1
 21
 2-
 5
 266
 103
 50
 1
 191
 87
 22
 1
 1 3
 1
 1 23
 198
 38
 2
 17
 3
 167
 42
 2
 236
 759
 168
 6
 104
 2-
 25 38
 280 1.073
 Totaal zorg 2.164 2.373 2.968 1.619 2.636 1 1 .759
 per inwoner
 Noordwijk-
 realisatie 2009 Hillegom Lisse Noordwijk erhout Teylingen Totaal
 Wmo
 Wmo - PGB 13,67 21 ,75 13,85 1 1,04 11 ,62 14.26
 Wmo - Hulp bij Huishouden 51 10 39,79 49,90 49,13 31 84 42/72
 Wmo - Figen Bijdrage -9,93 -10,51 -1 1 n -10,84 -9ï41 -10,30
 Wmo - rolstoelen 4,66 10,78 9,19 9,38 5,60 7,65
 Wmo - vewoersvoorzieningen 16,67 1 7,29 25$77 20,77 1 1 ,16 1 759
 Wmo - woonvoocieningen 9,53 15,30 1 1,57 12,60 9,55 1 1,44
 Wmo - onderzoekskosten 0.44 0,35 0.39 0,47 0,29 0,37
 Wmo - inkomsten 86,13 94,76 99,33 92,55 60,65 83,74
 Totaal Wmo 172,26 189,52 198,66 185,09 121,30 167,47
 Inkomensondersteunde voocieningen
 Bijzoodere bijstand 8,93 4,67 7,65 5,62 5 60 6,44
 Collectieve verzekering 2,88 2,26 0,00 1 ,42 1,08 1 .43
 Eenmalige verstrekking '6 50 0,06 0,03 0,04 0.06 0,05 0.05
 ROA/VVTV -0,10 0,00 0à00 0,00 0,00 -0,02
 Kinderoqvang 0,27 0,15 0,09 0,09 0,72 0,32
 Totaal lnkomensonde|teunde
 voocieningen 12,04 7,12 7.77 7,19 7,44 8,21
 Wi 2007/2008 7,12 5,59 10,32 4,57 6,07 6,86
 Totaal zor 191,42 202,23 216,76 196,86 134,80 182,55
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Overzicht collectief vervoer 2006 om 2009
 zones eigen
 aantal personen totaal kosten bijdrage totaal
 Hillegom
 totaal 2006 2986 49.630 221 .846 31.969 189.877
 totaal 2007 3461 57.335 262.021 34.384 227.637
 totaal 2008 3435 63,970 301 .299 39.769 261.530
 totaal 2009 2674 41 .979 197.371 30,969 166.402
 Lisse
 totaal 2006 1673 32.290 19.774 124.562
 144.336
 totaal 2007 1779 32.428 148.196 20.207 127.989
 totaal 2008 1764 32.446 152.821 20,946 131.875
 totaal 2009 1 729 21 .946 105.336 16.046 89,291
 Noordwijk
 totaal 2008 65+ 1 064 1 3.781 68.836 9. 163 59.674
 totaal 2008 Wmo 2586 57.554 283.595 26.344 257.251
 totaal 2009 65+ 1126 1 1 .217 50.263 7.51 1 42.752
 totaal 2009 Wmo 2894 29.543 150.412 14.572 135.840
 Noordwijkerhout
 totaal 2006 2199 44.552 199.147 28.002 171 .145
 totaal 2007 2269 47.016 214.863 29.049 185.814
 totaal 2008 2386 46.873 220.772 30.009 190.763
 totaal 2009 2038 34.498 156.936 23.586 133.350
 Teylingen
 totaal 2006 3021 54.592 249.026 31.91 1 217.1 15
 totaal 2007 2922 52.757 241 ,099 30.475 210.624
 totaal 2008 2896 53.320 251 , 137 32.361 21 8.77|
 totaal 2009 2645 37.846 170.489 25.669 144.820
 Jaa|tukken ISD Bollenstreek 2009
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Uitgaven Bijzondere Bijstand
 Bedrag
 x t 1 Noordwijk-
 Hillegom Lisse Noordwijk erhout Teylingen totaal
 Omschrijving
 Chronisch zieken 18.350 16.500 33 950 8.860 1 1 .6% 89.26:
 computer minima 22.999 12.596 ja 55:$ 4 zoo 17 584 72 161
 Eenmalig levensonderhoud 21 .905 9.938 1 1 47: 18.787 28 aatl zo gaa
 Kosten inrichting/huisraad 44.007 14.521 53 437 j 5.68:9 84.95: 21 2.%6
 Kosten witgoed 12.974 5.996 ($ 445 2.799 10.254 :98.468
 Langdurigheid 37.706 18.84.4 40 965 18.202 30.723 $46.44|
 Medische/paramed, hulp 407 8.487 7, élaj 5 164. :$.06| zg (lsq
 algemene kosten 23.404 15.831 zj 938 12.648 j().($23 84.449
 Totaal 181 .750 102.713 190.589 86.573 1 97.643 759.203
 Aantal
 Noordwijk-
 Hillegom Lisse Noordwijk erhout Teylingen totaal
 Omschrijving
 Chronisch zieken 95 61 14| 42 58 ag6
 Computer minima 43 21 2| 8 30 jaj
 Eenmalig levensonderhoud 44 42 47 2:$j j-/tl 5:$4
 Kosten inrichting/huisraad 21 6 24 :3 :$8 $)2
 Kosten witgoed 35 16 15 8 24 98
 Langdurigheid 97 so jtë 50 79 385
 Medische/paramed. hulp 16 262 7| 22 48 4lg
 algemene kosten 119 259 427 354 .%4 1 453
 Totaal 470 717 861 718 741 3.507
 De diverse kosten bestaan uitz kosten maatschappelijke zorg, kosten financiële t|nsacties, rechtsbljstand,
 voormalig eenouder gezin, verhoging norm personen in inrichting, (paralmedische hulp, verminderd met de
 totaal ontvangen bedragen bijzondere bijstand.
 De hoogte van de kosten inrichting/huisraad/verhuizing heeft vooral te maken met het aantal statushouders.
 Bij de omzetting hebben zij de kosten voor inrichting/huisraad/verhuizing vergoed gekregen.
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2009
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Collectieve ziektekostenverzeker|in
 totaal cliënten in (in eurods)
 uitkering WWB aantal cliënten bedrag per
 +loaw/z Z&Z maand
 Hillegom
 gemideldd 2004 166 190 2,703
 gemiddeld 2005 173 210 3.223
 gemiddeld 2006 143 175 3.649
 gemiddeld 2007 149 190 4.065
 gemiddeld 2008 143 233 5.405
 gemiddeld 2009 146 235 5.894
 Lisse
 gemiddeld 2004 124 296 3.286
 gemiddeld 2005 126 292 3.126
 gemiddeld 2006 108 218 4.773
 gemiddeld 2007 122 221 4.848
 gemiddeld 2008 106 233 4.904
 gemiddeld 2009 118 208 4,9|-
 Noordwijk
 gemiddeld 2008 165 261 0
 gemiddeld 2009 172 292 0
 Noordwijkerhout
 gemiddeld 2004 107 171 1.835
 gemiddeld 2005 108 171 1.480
 gemiddeld 2006 98 106 1.712
 gemiddeld 2007 90 124 2.011
 gemiddeld 2008 86 127 2.069
 gemiddeld 2009 92 1 18 1.977
 Teylingen
 gemiddeld 2006 152 196 2.384
 gemiddeld 2007 153 219 3.703
 gemiddeld 2008 132 232 3.946
 emiddeld 2009 153 226 3.804
 Bovenstaande tabel laat het aantal collectief verzekerden in relatie tot het aantal uitkeringsgerechtigden
 zien. Er zijn meer verzekeïen dan uitkeringsgerechtigden aangezien veel ouderen boven 6sjaar
 meetellen bij het aantal vecekerden.
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2009
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Verstrekkingen Sportieve en sociaal culturele activiteiten (SSCA)
 Gemeente 2008 2009
 Bedrag Aantal Bedrag Aantal
 Hillegom 8.257 100 21.179 169
 Lisse 4.808 54 10.771 82
 Noordwijk 27.092 184 42.685 291
 Noordwijkerhout 5.352 71 12.694 97
 Teylingen 4.095 44 17.371 139
 Totaal 49.604 453 104.700 778
 '|| |||: || ||.-|. |||||i ||:||| |||- |||||l. |||||! .|||- || |||||t ||||||. . ................... ................................................................... ...................... ........ ...... ....... ....... ... .. ..................................... . . . ...... . ... . .
 Hillejom
 Verpllchte inburge|ng
 Deelname examen
 diploma 0 0 5
 Lisse
 Verplichte inburgering 2 0 46
 Deelname examen 0 0 5
 2007
 3
 0
 2008
 7
 0
 2009
 40
 6
 diploma O 0 3
 Noordwijk
 Verplichte inburgering 0 0 32
 Deelname examen 0 0 4
 diploma 0 O 3
 Noordwijkerhout
 Verplichte inburgering 0 1 8
 Deelname examen O 1 0
 diploma O 0 0
 Teylingen
 Verplichte inburgering 1 4 47
 Deelname examen 0 1 5
 diploma 0 1 4
 Totaal
 Verplichte inburgering 6 12 173
 Deeiname examen 0 2 20
 di loma 0 1 15
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Langdurigheidtoeslag
 Bedragen 2008
 Langdurigheidtoeslag Hillegom Lisse Noordwijk N'hout Teylingen Totaal
 alleenstaande ouder 4.342 2.616 1 .738 872 6.940 6.508
 alleens|ande 8.149 5.772 11.544 6.123 10.201 41.789
 gehuwden 5.792 2.916 6.286 972 4.828 20.794
 18.283 11.304 19.568 7.967 21 .969 79.091
 Bedragen 2009
 Langdurigheidt|slag Hillegom Lisse Noordwijk N'hout Teylingen To|al
 alleenstaande ouder 11.503 4.384 5.795 1.317 7.890 30.889
 alleenstaande 17.427 9.240 24.936 12.985 15.043 79.631
 gehuwden 8.776 5.220 10.234 3.900 7.790 35.920
 37.706 18.844 40.965 18.202 30.723 146.440
 Aantallen
 Langdu|gheidtoeslag Hillegom Lisse Noordwijk N'hout Teylingen Totaal
 2008 55 34 63 30 65 247
 2009 109 65 1 12 56 96 438
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2009
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|....||.|I.....|||.|i.|.|....|.||||||.|.|.|.......|.i..||.|..... .. .. ..............................................
 niet
 totaal gegrond ongegrond ingetrokken onhankelil'k in behandeling
 Hillegom
 WWB 25
 37 2 13 4 2
 1 9 1 6 3 0
 Hbh 3 0 0 2 0 1
 Minima 2 0 1 1 O O
 Noordwijk
 WWB 31 1 7 5 10
 IOA/Z 1 O 0 0 0
 Bbz 3 0 1 1 0
 Wmo 16 0 6 1 5
 Hbh 9 1 1 0 0 7
 Minima 4 0 2 1 0 1
 THV 1 0 0 0 0 1
 Noordwijkerhout
 WWB 9
 Wmo 4
 Teylingen
 WWB 45 12 4 17
 Wmo 15 1 4 1 4
 Hbh 5 0 0 1 1
 Minima 2 O 1 0 0
 W1 1 0 0 0 1
 Kinderopvang 1 0 0 1 0 O
 Totaal 257 8 69 59 24 97
 Bezwaar en Beroep / Klachten
 Bij bezwaar gaat het om de wettelijke mogelijkheid om een besluit van het bestuursorgaan aan te
 vechten. Bij beroep gaat het om de wettelijke mogelijkheid een besluit te vragen bij de rechtbank
 tegen de beslissing op het bezwaar. Het klachtrecht kent aan iedereen het recht toe om bij een
 bestuursorgaan te klagen over de wijze waarop dat orgaan of een onder de veran|oordelijkheid
 van dat orgaan werkzame persoon zich in een concrete situatiejegens de klager of iemand anders
 heeft gedragen.
 De ISD Bollenstreek werkt met een onafhankelijke bezwaar- en klachtencommissie, die het
 dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek adviseert bij de afhandeling van bezwaarschri|en op
 het gebied van sociale wet- en regelgeving. Daarnaast behandelt de commissie klachten gericht
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2009 53
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tegen de handelwijze van de ISD Bollenstreek. Bejegeningklachten gericht tegen individuele
 medewerkers worden behandeld door de directeur van de ISD Bollenstreek.
 De ve|achting was dat in 2009 Door de uitvoering van meerdere regelingen en derhalve meer
 besluiten, was de ve|achting dat dit in 2009 zou leiden tot een Iichte stijging van het aantal
 be|aarschri|en.
 Heel 2009 bezien moet worden geconcludeerd dat er een aanzienlijke toename is geweest van
 het aantal be|aarschrihen van 208 bezwaarschri|en in 2008 naar 264 bezwaarschrioen in
 2009.
 Aantal
 |B & Wmo
 te kwartaal 44
 2* kwartaal 46
 3* kwartaal 77
 4* kwadaal 97
 Er is geen verklaring van het, met name in het 4* kwartaal, hoge aantal bezwaarschriften.
 In 2009 is begonnen met mediation en een drietal personen volgt een opleiding tot
 geregistreerd medlator, De ve|achting is dat door de inzet van mediators in 2010 het aantal
 bezwaarschri|en in verhouding tot het aantal af te geven besluiten zal stijgen
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 20|9
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Bijlage 11 - oveczicht begrotingswijzigingen
 ISD Bollenstreek 2009 b|grpjpg /.04)9
 eerste wijzigingen
 raming 111 1 om 111 begroting
 x f 1.000
 Baten en Iasten exploi|tie
 Salariskosten ISD 3.779 161 55 250 4.029
 Personeelsvergoedingen ISD 94 94
 Overige personeelskosten 227 227
 Huur werkcentrum 295 295
 Automatisering 446 446
 Reclame- en promotiekosten 74 74
 Vakliteratuur 21 21
 Huisvestingskosten 140 140
 Kantoorkosten 1 16 1 16
 Accountantskosten 95 95
 Advieskosten 79 79
 lnhuur en uioendkrachten 142 142
 Sociale recherche 158 1 58
 Hoogwaardig handhaven 89 89 89
 Uitbestedingen Teylingen 184 - 184
 Uitvoeringskosten derden 70 40 40 110
 Algemene kosten 53 53
 Bank- en Rentekosten 1 1- 1 1-
 Afschrijvingskosten 105 105
 Diverse baten en lasten - -
 Exploitatiekosten 6.065 201 144 - 34 379 6.444
 Doorbelasting
 Padicipatiebudget q r)f!4r 1 .344-
 Totaal exploitatiekosten 4.721 201 144 - 34 379 5.100
 Uitkeringen
 Werk 1 .597 1 .597
 lnkomen 7.135 7.135
 zorg 1 1 ,906 128 128 12.034
 Totaal Uitkeringen 20.638 - - 128 128 20.766
 Totaal Kosten ISD 2009 25.359 144 128 34 507 25.866
 extra
 ui|oerings-
 kosten 2008
 Begrotingswijziging 1 - Hoogwaardig handhaven
 Begrotingswijziging 2 - Uitbreiding armoedebeleid
 Begrotingswijziging 3 - uitbreiding schuldhulpverlening
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2009
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Bijlage 111 - Berekening
 Inleiding
 bijdrage per gemeente
 De afrekening van de kosten van de ISD naar de gemeenten is geen gemakkelijke rekensom, Hieronder
 geven we stap voor stap aan hoe de berekening tot stand komt en welke afwegingen en aspecten daarbij
 een rol spelen. De regels voor de verdeling staan op bladzijde 32 en zijn ontleent aan de GR.
 Padicipatie
 Bij de afrekening van de kosten uit het P-deel maken we onde|cheid tussen de veran|oording naar het
 Rijk, die op kasbasis moet plaatsvinden en de afrekening in onze jaarrekening, die op transactiebasis
 plaatsvindt. Transactiebasis betekent dat alle kosten die op een bepaalde periode betrekking hebben, ook in
 die periode veran|oord worden. Het kasstelsel houdt in dat alles dat in een bepaalde periode is betaald
 over die periode veran|oord wordt.
 De afspraak bij de verdeling van de kosten van het programma Padicipatie is dat die verdeling blijft zoals die
 in de periode dat de ISD budgethouder was.
 Tot en met 2006 ontving de ISD de WWB budgetten zowel het W- als l-deel. Het verschil tussen de kosten
 en budgetten werd met de gemeenten afgerekend. Op 1 januari 2007 is dat gewijzigd en onùfangen de
 gemeenten die budgetten. Dat betekent dat de gemeenten meer geld aan de ISD moeten overmaken.
 Doordat zij de budgetten ontvangen, is dit geen kostenverhoging voor de gemeenten, maar wel een extra
 (grote) geldstroom tussen de ISD en de gemeenten.
 De wens om de verdeling van de kosten gelijk te houden aan de voorgaande jaren betekent dat de
 gemeenten hun budget inbrengen, dat alle kosten daaruit gedekt worden en het verschil verdeeld wordt op
 basis van de verdeelsleutel, zoals die in de GR staat: 50% op basis van het aantal inwoners en 50% op
 basis van het aantal personen met een Iaag inkomen in de gemeenten.
 Dit is de tabel
 Verdeling Iasten 2009
 Verdeelsleutel %
 begroting 2009 Inwonertal Lage % % lage gewogen
 inkomens inwoners inkomens gemiddeld
 Hillegom 20.348 2.560 17,25 19,59 18,42
 Lisse 21 .974 2.2|7 1 8,63 17,50 18.07
 Noordwijk 24.918 3.1 90 21 13 24,41 22,77
 Noordwijkerhout 15.401 1 .760 1 3,06 13,47 13,27
 Teylingen 35.309 3.270 29.94 25.02 27,48
 Totaal 117.950 13.067 1()0 100 100
 Voor de berekening hebben we ook de budgetten uit het W-deel per gemeente nodig.
 De totale kosten voor het programma Padicipatie bedragen f 2.205.722 . De kosten worden verdeeld in de
 verhouding van het volgens het toegekende W-deel van het Wwb-budget.
 Padicipatiebudget
 De kosten worden verdeeld volgens de rijksbijdragen', het meerdere of mindere wordt verdeeld op basis van
 50% naar inwoners en 50% naar inwoners met een laag inkomen.
 padicipatiebudget
 Uitgaven P-deel
 Budgetten
 Meeneemr|eling
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2009
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Aandeel in
 Verdeling kosten P- deel Budgetten meen|mregeling de kosten
 Hïllegom 541 .707 -4.686 537.021
 Lisse 385.545 -4.595 380.950
 871 .574
 Noordwijk -5.792 865.782
 Noordwijkerhout 223.023 -3.374 219.649
 Teylingen 209.312 -6.990 202.322
 Totaal 2.231 .161 -25.438 2.205.723
 Deze tabel laat zien wat de feitenlijke kosten per gemeente zijn per kostensood. Ruiim een
 kwart van de kosten worden betaald uit het P-budget.
 Jaaçstukken ISD Bollenstreek 2009
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lnkomen
 De kosten worden verdeeld volgens de rijksbijdragen,' het meerdere wordt verdeeld op basis
 van 50% naar inwoners en soû/ô naar inwoners met een Iaag inkomen.
 De totale kosten van het programma ''Inkomen''
 exploitatie Uitkeringskosten Totaal
 Hlllegom 354.193 1.841 822 2.196,015
 Iisse :$47.367 1.626.664 1.974.031
 Noordwijk 437.838 2.414.743 2.852.580
 Noordwijkerhout 255.069 1.036 726 1.291 .795
 Teylingen 528.405 2.605.255 3.133.660
 Totaal 1.922.872 9.525.209 1 1.448.081
 Deze kosten worden verdeeld als volgt:
 Het beschikbare budget (budgetten + declaratie)
 Budget
 Hillegom 1 .559.842
 Lisse 1.350. 1 18
 Noordwijk 2.066.171
 Noodwijkerhout 833.661
 -1- t:l t| l i ,|1 t|l ts| ,|1 .. .... . ........ ........|.,..|..| |qq.t !|i |.|.....
 To|al 7.994.373
 De resterende kosten. totale kosten -/- de budgetten (f 1 1.448.081 -/- f 7.994.373) = f 3.453.708
 meer
 Verdeelsleutel 2009 B;'î g|lysprë!p k|jten budget totaal
 Hillegom 18.42% 636.173 1 .559.842 2. 1 96.01 5
 Ljsse I|S,O7'D/ö 623.912 1 .350.1 18 1 .974.031
 Noûrdwijk 22,77% 786.409 2.066. 171 2.852.580
 Noordwijkerhout 13.27% 458.1 34 833.661 1.291 .795
 Teylingen 27.48% 949.079 2.184.581 3.133.660
 Totaal 100,00% 3.453.708 7.994.373 1 1 .448.081
 zaarstukken ISD Bollenstreek 2009
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Zorg
 Uitgaven Zorg 2009
 2009 Hillegom Lisse Noordwijk Noor|ij'kerhout Teylingen Totaal
 Zorg 2009 2. 163.639 2.372.550 2.968.259 1 .619.158 2.635.682 1 1 .759.288
 Expjoitatiekosten 472.704 463.594 584.336 340.414 705,207 2.566.254
 totaal 2.636.343 2.836.144 3.552.595 1.959.572 3.340.888 14.325.542
 Deze verdeling is toegelicht in het overzicht op bladzijde 43 (zorguitgaven) en bladzijde 32
 (exploitatiekosten).
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2009
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Lijst van afkodingen
 AB
 ABP
 AM|
 AO
 AO|
 Arbo
 A|BZ
 BB
 BBV
 Bbz
 BMC
 BUIG
 CAK
 CVV
 C|l
 DB
 EB
 Fido
 |e
 GGD
 GR
 Hbh
 IC
 l-deel
 loaw
 Ioaz
 ISD
 KCC
 KTO
 MT
 MTO
 NVVK
 NVVK
 OR
 P&O
 Pc
 PC
 P-deel
 PGB
 ROA
 SGBO
 Shv
 Sisa
 SSCA
 St. CON
 St. MEE
 SVB
 SZW
 UV;V
 W.deel
 Web
 WI
 WIA
 WIJ
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2009
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 Algemeen Bestuur
 Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 Algemeen Maatschappelijk Werk
 Administratieve Organisatie
 Algemene OuderdomsWet
 Arbeidsomstandigheden
 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
 Bijzondere Bijstand
 Besluit Begroting en Veran|oording provicies en gemeenten
 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004
 consultancybureau
 Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
 Centraal Administratie Kantoor
 Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
 Centrum voor Werk en lnkomen
 Dagelijks Bestuur
 Eigen Bijdrage
 Financiering decentrale overheden
 full-time equivalent
 Gemeenschappelijke GezondheidsDienst
 Gemeenschappelijke Regeling
 Hulp bij het huishouden
 lnterne Controle
 Inkomens-deel
 Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
 werknemers
 Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
 zelfstandigen
 Intergemeentelijke Sociale Dienst
 Klant Contact Centrum
 KlantTevredenheidsonderzoek
 Management Team
 MedewerkersTevredenheidsonderzoek
 Nederlandse Vereniging voor VolksKrediet
 vereniging voor schuldhulpveriening en sociaal bankieren
 OndernemingsRaad
 Personeel en Organisatie
 personal computer
 Product Centrum
 Pa|icipatie-deel
 PersoonsGebonden Budget
 Regeling opvang asielzoekers
 onderzoeksbureau (sociaal-geografisch en bestuurskundig onderzoek )
 Schuldhulpverlening
 Single information single audit
 Sportieve en Sociaal Culturele Activiteiten
 Stichting Coördinatie Wonen Welzijn Zorg Ouderen Noordwijk
 Organisatie die hulp biedt
 Sociale VerzekeringsBank
 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 Voo|aardelijke Vergunning Tot Verblijf
 Werk-deel
 Wet educatie en beroepsonde|ijs
 Wet Inburgering
 Wet lnkomen naar Arbeidsvermogen
 Wet lnvesteren in Jongeren

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 61 van 84

1.1. Post In - 9689



Wmo
 WSNP
 Wvg
 WWB
 Z&Z
 ZCN
 ZIN
 Wet maatschappelijke ondersteuning
 Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen
 Wet voorziening gehandicapten
 WerkloosheidsWet
 Wet Werk en Bijstand
 Zorg en Zekerheid
 Zorgvervoercentrale Nederland BV
 Zorg In Natura
 Jaarstukken ISD Bollenstreek 2009
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1 Voorwoord
 Voor u ligt de begroting 201 1 en de meerjarenraming 2012-2014 van de Gemeenschappelijke
 Regeling lntergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout
 en Teylingen.
 Bij het opstellen van de begroting hebben we gevolg gegeven aan de wens van de deelnemende
 gemeenten om de kosten kritisch te bekijken. We hebben daarbij rekening gehouden met een
 algemene kostenstijging van 1 à 2 %. Waar mogelijk hebben we de kosten naar beneden bijgesteld.
 Indien de omstandigheden het noodzakelijk maken dat we een begrotingswijziging moeten indienen,
 dan zullen wij dat zoveel mogelijk inpassen binnen de vergader- en de begrotingscyclus van de
 gemeenten.
 Naast de bezuinigingen op de exploitatiekosten van de ISD hebben de gemeenten de mogelijkheid
 om keuzes te maken op het gebied van de, Wmo-voorzieningen, het armoedebeleid, de re-integratie,
 inburgering en schuldhulpverlenipg.
 Met de landelijke verkiezingen voor de deur is het moeilijk in te schatten welke maatregelen de
 gemeenten en de ISD zullen raken, Het is denkbaar dat op gelden voor re-integratie, inburgering of
 armoedebeleid bezuinigd gaat worden.
 Lisse, april 2010
 Dagelijks Bestuur
 lntergemeentelijke Sociale Dienst
 Bollenstreek
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2 ISD in vogelvlucht
 Tabel 1
 realisatie begroting begroting
 x f 1.000 2009 2010 2011
 Uitkeringen
 Padicipatie 2.206 1 .365 2.1 15
 lnkomen 9.525 8.486 10.680
 Zorg 1 1 .759 12.634 1 1 .983
 Totaal uitkeringen 23.490 22.485 24.777
 Pe|on|lskosten 4.344 4.863 4.776
 Huisvestingskosten 409 431 415
 Uitbestedingen 549 540 461
 Overige exploitatiekosten 793 739 727
 Doorbelaste exploitatiekosten Padicipatie 1 .609- 1 .093- 957-
 Totaal exploitatie 4.489 5.480 5.422
 Totaal 27.979 27.965 30.199
 ISD in vcgelvlucht
 Tbtaal exploitat+
 ) h ) participatie
 zorg
 bkorren
 èEl Totaal exploitatie | Participatie 1:1 Inkorren ID Zorg 1
 i. ë
 Begrotlng 201 1
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3 lnleiding
 De ISD Bollenstreek kent drie programma's:
 * Padicipatie
 Inkomen
 Zorg
 De formatie voor 201 1 Is in deze begroting vel-werkt.
 Tabel 2
 Formatie ISD Bollenstreek 2011 totaal Padicipatie Inkomen Zorg onde|erdeling Zorg
 shv bij'zbij'st. Wmo
 Directeur 1 ,0() 1 ,00
 Medewerker P&O 1 .56 1 ,56
 Beleidsjuridisch medewerker 3,56 3,56
 Managementassistent 1 44 1 44
 Afdelingshoo| 1 ,00 0,34 0:20 0,30 0,1 7 O 1 7
 Consulent 37,69 4,32 10.76 22 61 4 73 13 71
 Medewerker 12.49 0,69 3,28 8,52 1 45 3 68
 coördinator 3,72 3.72
 Kwaliteitsmedewerkef 2 68 2 68
 Controllef 1,00 1,00
 Applicatiebeheer 2,20 2,20
 Consulent financiën en control 5,27 5 27
 Medewerker archief 1 ,00 1 ,00
 Concierge 1 ,00 1 .00
 Totaal fte's 75,61 24.77 5,21 14,34 31 .29 7,56 6 18 17 56
 Uren = 1.300 per fte 98.293 32. 195 6.773 18.645 40.681 9.828 8.034 22.828
 Verdelin nietolanturen 32.195 3.299 9.:31 1 9.814
 totaal uren 98.293 10.072 27.726 60.495
 totaal zo per programma 1 00.00% 1 0 25% 28 21 % 61 55% 24 16% 19 75% 56 1 1%
 Voor de omrekening naar salariskosten hebben wij gebruik gemaakt van de tabel kosten per
 salarisschaal (zie bijlage 1)
 In deze cijfers is al rekening gehouden met de teruggave van 2,25 fte consulent WI en in verband met.
 de |eede fase van de formatieuitbreiding, zoals aangekondigd in begrotingswijziging 2010-1.
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4 Begroting per programma
 4.1 lnleiding
 De wijze van budgeoering is vanaf 2010 anders dan we gewend zijn. De budgetten voor Wwb loaw
 en Ioaz zijn opgenomen in de zogenaamde BUIG. Hier een overzicht van de voorlopige budgetten
 Hier een overzicht van de verschillende budgetten per gemeente:
 Voorlopige budgetten
 Tabel 3
 Rijksbijdragen voor
 gemeenten 2011 Padicipatie I-deel
 BUIG Bbz vast Bbz declarabel Totaal I-deel
 Hillegom 517.861 1 .968.997 10.582 128.740 2.108.319
 Lisse 422.871 1 .596.686 1 .2B1 15.585 1 .613 552
 Noordwijk 565.016 2 525,635 8,409 102.303 2.636.347
 Noo|ijkerhout 243.354 1 .045.622 788 9.587 1 .055.997
 T'eylingen 365.598 1 .910.720 4.832 5|.786 1 .974.338
 totaal 2.1 14.700 9.047.660 25.892 315.000 9.388.552
 In 2010 is de BUIG in werking getreden. Dit houdt in dat er 1 budget is voor Wwb, WIJ, IOAW en
 IOAZ. Alleen de Bbz heeft nog een vast en een declarabel deel. De budgetten zijn aanmerkelijk ruimer
 dan in 2009, De belangrijkste reden hiervan is dat stijging van het aantal bijstandsgerechtigden in
 Nederland.
 4.2 Padicipatie
 Wat gaan we doen?
 In 2009 is het Padicipatiebudget ingevoerd. Hierin zijn drie componenten samengebracht. Twee
 daan/an worden door de ISD uitgevoerd: inburgering en re-integratie. De derde component, de Web-
 middelen (educatie) wordt door Holland Rijnland beheerd.
 In 2011 gaan we zoveel mogelijk mensen Iaten inburgeren en erop toezien dat zich ook inspannen om
 te padiciperen in de maatschappij. Dat geldt zowel voor nieuwe trajecten als het bewaken van de
 voortgang van de trajecten uit 2009 en 2010. We blijven dit doen met een eigen afdeling padicipatie
 (re-integratie/inburgering). Hierdoor besparen we aanzienlijk in de kosten en hebben we maximale
 invloed op de resultaten. Het is in het verleden erg belangrijk gebleken om heel strak op de voortgang
 van de trajecten te sturen.
 Bij re-integratie zullen we in 201 1 de nadruk leggen op de cliënten met de hoogste kwalificatie op de
 padicipatieladder. Dat betekent dat we prioriteit geven aan cliénten met goede vooruitzichten op de
 arbeidsmarkt.
 In 2011 gaan we de samenhang tussen re'l'ntegratie en padicipatie vergroten,
 Wat willen we bereiken?
 We willen zoveel mogelijk burgers uit de Bollenstreek laten deelnemen aan de maatschappij. Het
 resultaat daarvan moet zijn dat we tevreden, zelfstandige burgers hebben, die voldoende geschoold
 en met kennis van de Nederlandse taal en cultuur in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
 Begroting 231 1
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Wat gaat het kosten?
 De kosten van dit programma bestaan uit de kosten van externe trajecten en de kosten van de re-
 integratieactiviteiten van de ISD zelf. Bij de ovefweging over het in te zetten traject kijken we naar de
 kosten/baten verhouding.
 De kosten van de inburgeringstrajecten variëren per traject. De trajecten en de kosten zijn afhankelijk
 van het niveau van de inburgeraar.
 Het aandeel in de exploitatiekosten bedraagt:
 Uitgaven ISD
 Programmakosten
 Totaal Padtipatie
 4.2.1 lnkomen
 Wat gaan wij doen?
 Ook in 2011 verstrekken we uitkeringen aan degenen die daar recht op hebben. We zijn streng aan de
 poort, maar we proberen dat op een klan|riendelijke manier vorm te geven.
 Daarnaast proberen we onze cliënten zo snel mogelijk uit te laten stromen naar betaald werk.
 f 956 .788
 E 1 . 157.912
 6|
 Wat willen we bereiken
 Ook in 201 1 willen we het bestand scherp blijven bewaken met hoogwaardig handhaven. De, via
 sociale recherche in te zetten toezichthouders, zal samen met de consulenten, elk mogelijk signaal
 van fraude snel en effectief onderzoeken zodat de aanvrager die geen recht heeft op bijstand, ook
 geen bljstand krijgt.
 We zullen in 201 1 ook stappen zetten op het gebied van e-dienstverlening. Invulformulieren via de
 website zullen we steeds beter kunnen afhandelen met behulp van nieuwe technieken. De controle
 van gegevens kunnen we in 201 1 ook grotendeels via internet doen. In veel gevallen zal de cliënt ons
 daar niet eens over hoeven te informeren om met bewijsmiddelen aan te komen. Hierdoor moet de
 ISD nog meer een moderne, klantgerichte organisatie worden.
 Wat gaat het kosten?
 Tabel 4
 Uitgaven l-deei
 x f 1.(|00 2009 2010 201 1
 îNWB/S/VIJ 8.735 7995 9.880
 BBZ 416 155 420
 Ioaw 266 218 270
 Ioaz 107 1 1 8 1 IQ
 Totaal inkomen 9.524 8.486 10.6|0
 Wij verwachten dat de resultaten van het herstel van de economische crisis in 201 1 door beginnen te
 werken in de cliëntenaantallen van de ISD. Dat zal nog niet tot significante daling van het bestand
 leiden.
 Begroting 2û1 1
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Verwachte aantallen uitkeringsgerechtigden WWB per 31 december
 Tabel 5
 Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Begroting Begroting
 Gemeentenaam 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 Hillego| 141 155 139 151 140 160
 Lisse 108 117 95 120 95 135
 Noordwijk 156 171 150 190
 Noordwijkerhout 96 89 90 90 90 95
 Teylingen 152 1 48 131 163 130 180
 totaal 497 509 61 1 695 615 760
 Tcelichting:
 2008 is incltlsief Noordwijk',
 2009 is exclusief 65+.
 De aantallen van 2010 zjn de scha|ingen uit maart 2009
 Verwachte uitkeringen Ioaw/loaz per 31 december
 Tabel 6
 Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Begroting begroting
 Ge|eentenaa| 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 Hillegom 9 7 3 7 3 8
 Lisse 8 8 8 8 8 7
 Noordwijk 5 5 8 6 8 1 1
 Noordwijkerhout 1 1 1 2 1 4
 Teylingen 4 2 4 2 4 8
 totaal 27 23 24 25 24 38
 WWB
 De uitkeringskosten bedragen gemiddeld per uitkeringsgerechtigde f 13.000. Voor de uigaven over
 2011 hebben we gerekend met een klantenaantal van 760
 760 klanten x f 1 3,0O0=f 9.880.000
 Bbz
 De uitgaven Bbz zijn fors te noemen. We verwachten dat veel zelfstandigen in 201 1 een beroep zullen
 doen op deze regeling. Hier staat tegenover dat 75% van de uitgaven door het Rijk wordt vergoed. Dit
 naast het vaste budget dat gemeenten ontvangen.
 Wat gaat het kosten?
 Exploitatiekosten
 Uitkeringen
 Totaal
 4.2-2 Zorg
 Wat gaan we doen?
 Begin 201 1 bieden wij u een nieuwe Wmo verordening aan met daarin verschillende beleldskeuzes. In
 die verordening zullen beleidswijzigingen doorgevoerd worden, die voodkomen uit jurisprudentie. Het
 gaat daarbij om het begrip compensatie. In de jurisprudentie wordt dit nu ruimer uitgelegd dan in de
 huldige WMO verordening is bedoeld. Voo|etting van het huidige beleid zal betekenen dat de
 uitgaven op de WMO (verder) zullen stijgen. De nieuwe verordening dreigt, indien ongewijzigd, voor
 de gemeenten een extra kostenpost te zijn. Dit is te be'l'nvloeden door het maken van beleidskeuzes.
 Op pagina 9 staan de gevolgen van de nieuwe verordening op basis van het huidige beleid.
 C 1.704.000
 C 10.680.000
 ...q 12. 3/4.9.00
 Begroting 201 1
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Wet inburgering
 Naast de inburgeringsactiviteiten uit het Padicipatiebudget, kennen we ook de regeling Wl, zoals die
 in 2007 en 2008 goid. De kosten gaan we betalen uit de gereserveerde middelen.
 De ISD voert op het gebied van Zorg een aantal regelingen uit:
 Tabel 7
 Begroting 201 1 Noordwijk
 x f 1.000 Hillegom Lisse Noordwijk erhout Teylingen Totaal
 Zorg
 Wmo - hulp bij het huishouden 1.205 1.21 1 1.463 821 1.298 5.998
 Wmo - rolstoelen 103 244 236. 148 214 945
 Wmo - ve|oersvoocieningen 41 7 448 758 378 485 2 485
 Wmo - woonvoorzieningen 210 258 249 210 364 1 291
 Wmo - onderzoekskosten 9 te IQ 7 10 45
 Totaal programma WMO 1 .944 2.1 .î% 2.716 1.563 2.371 1:.763
 Ui|oeringskosten WMO 381 400 462 266 576 2 085
 Totaal WMO 2.324 2.569 3.178 1.83| 2.947 12.849
 Inkomensonde|teunde voocieningen
 Bijzondere bijstand 272 244 264 1 076
 SSCA 23 45 /8 1 12
 Kinderopvang 5 5 5 1 15 31
 Totaal inkomensonderst. voorz. 300 193 295 135 297 1.21 9
 Uitvoeringskn. lnk. Onderst. Vz, l34 141 163 94 203 734
 Totaalinko|ensonderst.voo|. 434 334 457 229 500 1.953
 Uitvoeringskosten S HV 164 172 199 115 248 898
 Totaal Pro ramma Zor 2.923 3.075 3.834 2.173 3.695 15.700
 * Kosten Bijzondere Bijstand is inclusief chronisch zieken en collectieve ziektekostenverzekering
 Wat willen we bereiken?
 De ISD wil ervoor zorgen dat iedere bewoner van de Bollenstreek de voorziening krijgt waar hij of zij
 recht op heeft. Dat willen snel en efficiënt doen. Het is een continue proces om dat naar beneden te
 krijgen, de administratieve rompsiomp te beperken en de klantvriendelijkheid te vergroten. De
 gemiddelde a|andelingtijden moeten naar beneden. Het is onze ambitie om ook bij dit programma
 onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn.
 Wat gaat het kosten?
 De kosten van de zorgvoorzieningen komen volledig ten Iaste van de gemeenten waarvoor de
 voorziening is verstrekt.
 De totale kosten voor dit programma zijn:
 Programmakosten f 1 1 .982.650
 Exploitatiekosten f 3.717.857
 Totaal kosten Zorg (ë 15 7îqJ,îl,.
 ..........|
 De kosten van de zorgvoorzieningen komen volledig ten Iaste van de gemeenten waarvoor de
 voorziening is verstrekt.
 Uitgangspunten per gemeente per voociening
 Begroting 2Q1 1
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We gaan bij het begroten van Wmo voorzieningen uit van een Iichte stijging ( 3% ten opzichte van
 2009) van de kosten.
 Hieronder geven we aan welke andere factoren per gemeente hebben meegespeeld.
 Hillegom
 Hulp btj het huishouden
 De ve|achting is gebaseerd op de realisatie 2009. In deze realisatie is echter het eerste half jaar
 nog tegen het oude tarief ( voor aanbesteding) zorg geleverd. Voor de begroting zijn we dan ook
 uitgegaan van een stijging op jaarbasis (ten opzicht van het oude tarief ) van 16 %.
 Rolstoelen
 In 201 1 verwachten we een verdere stijging van de kosten, doordat meer voorzieningen afgeschreven
 zijn en vervangen worden door huur. In het verleden werden voorzieningen in eigendom aangescha|.
 Die kosten zijn eenmalig. Huurkosten komen vanaf de ingebruikname jaarlijks terug.
 Ve|oersvoorzieningen
 De nieuwe aanbesteding van het collectief vervoer gaat in per 1 januari 201 1 . Er is rekening
 gehouden met een extra kostenstijging over het gehele vervoer van 15%.
 Bij de scootmobielen geldt net als blj de rolstoelen dat meer wordt afgeschreven en vervangen door
 huuwoorzieningen.
 Woonvooaiening
 De cijfers van de begroting 2011 zijn gebaseerd op de ewaringscijfers van 2009. Daarnaast hebben
 we rekening gehouden met een stijging van de kosten door een nog nieuw op te stellen verordening.
 Naar ve|achting zuilen daardoor de kosten in totaal met 5% extra stijgen.
 Onde|oekskosten
 De cijfers van de begroting 201 1 zijn gebaseerd op de e|aringscijfers.
 Lisse
 Hulp W het huishouden
 De ve|achting is gebaseerd op de realisatie 2009. In deze realisatie is echter het eerste half jaar
 nog tegen het oude tarief ( voor aanbesteding) zorg geleverd. Voor de begroting zijn we dan ook
 uitgegaan van een stijging op jaarbasis ( ten opzicht van het oude tarief ) van 16 %.
 Rolstoelen
 Er worden in 201 1 geen wijzigingen verwacht.
 Ve|oersvoorzieningen
 De nieuwe aanbesteding van het collectief vervoer gaat in per 1 januari 201 1 . Er is rekening
 gehouden met een extra kostenstijging over het gehele vervoer van 15%.
 Woonvoorziening
 De cijfers van de begroting 2011 zjn gebaseerd op de ewaringscijfers van 2009. We hebben de cijfers
 2009 gebruikt onder aftrek van een grote voorziening die als zijnde eenmalig wordt vel-wacht.
 Daarnaast hebben we rekening gehouden met een stijging van de kosten door een nog nieuw op te
 stellen verordening. Naar ve|achting zullen daardoor de kosten in totaal met 5% extra stijgen.
 Ondeaoekskosten
 De cijfers van de begroting 2011 zijn gebaseerd op de ewaringscijfers,
 Begroting 201 1
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Noordwijk
 Hulp blj het huishouden
 De ve|achting is gebaseerd op de realisatie 2009. In deze realisatie is echter het eerste 9 maanden
 nog tegen het oude tarief ( voor aanbesteding) zorg geleverd. Voor de begroting zijn we dan ook
 uitgegaan van een stijging op jaarbasis ( ten opzicht van het oude tarief ) van 16 Yo.
 Rolstoelen
 Er worden in 201 1 geen wijzigingen vei-wacht.
 Ve|oersvoorzienl'ngen
 De nieuwe aanbesteding van het collectief vewoer gaat in per 1 januari 201 1 . Er is rekening
 gehouden met een extra kostenstijging over het gehele vervoer van 15%
 Woonvooaiening
 De cijfers van de begroting 201 1 zijn gebaseerd op de eœaringscijfers van 2009. We hebben de cijfers
 2009 gebruikt onder aftrek van een aantal grotere voorzieningen. Daarnaast hebben we rekening
 gehouden met een stijging van de kosten door een nog nieuw op te stellen verordening. Naar
 ve|achting zullen daardoor de kosten in totaal met 5% extra stijgen,
 Onderzoekskosten
 De cijfers van de begroting 2011 zijn gebaseerd op de eœaringscijfers.
 Noordwijkerhout
 Hulp t)tj het huishouden
 De ve|achting is gebaseerd op de realisatie 2009. In deze realisatie is echter het eerste haif jaar
 nog tegen het oude tarief ( voor aanbesteding) zorg geleverd, Voor de begroting zijn we dan ook
 uitgegaan van een stijging op jaarbasis ( ten opzicht van het oude tarief ) van 16 0/$.
 Rolstoelen
 Er worden in 201 1 geen wjzigingen verwacht.
 Vewoersvoorzieningen
 De nieuwe aanbesteding van het collectief vervoer gaat in per 1 januari 201 1. Er is rekening
 gehouden met een extra kostenstijging over het gehele vervoer van 15%.
 Woonvoorziening
 De cijfers van de begroting 201 1 zijn gebaseerd op de ewaringscijfers van 2009. Daarnaast hebben
 we rekening gehouden met een stijging van de kosten door een nog nieuw op te stellen verordening.
 Naar ve|achting zullen daardoor de kosten in totaal met 5% extra stijgen.
 Ondeaoekskosten
 De cijfers van de begroting 201 1 zijn gebaseerd op de ewaringscijfers,
 Teylingen
 Hulp te het huishouden
 De ve|achting is gebaseerd op de realisatie 2009. In deze realisatie is echter het eerste half jaar
 nog tegen het oude tarief ( voor aanbesteding) zorg geleverd. Voor de begroting zijn we dan ook
 uitgegaan van een stijging op jaarbasis ( ten opzicht van het oude tarief ) van 16 oé.
 Rolstoelen
 In 201 1 verwachten we een verdere stijging van de kosten, doordat meer voorzieningen afgeschreven
 zijn en vervangen worden door huur. In het verleden werden voorzieningen in eigendom aangeschaq.
 Die kosten zijn eenmalig. Huurkosten komen vanaf de ingebruikname jaarlijks terug.
 Ve|oersvoorzieningen
 De nieuwe aanbesteding van het collectief vervoer gaat in per 1 januari 201 1 . Er is rekening
 gehouden met een extra kostenstijging over het gehele vervoer van 15%.
 Begroting 201 1
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Bij de scootmobielen geldt net als bij de rolstoelen dat meer wordt afgeschreven en vel-vangen door
 huuwoorzieningen.
 Woonvoo|iening
 De cijfers van de begroting 201 1 zijn gebaseerd op de ervaringscijfers van 2009. Daarnaast hebben
 we rekening gehouden met een stijging van de kosten door een nog nieuw op te stellen verordening,
 Naar ve|achting zullen daardoor de kosten in totaal met 5% extra stijgen.
 Onderzoekskosten
 De cijfers van de begroting 2011 zijn gebaseerd op de ewaringscijfers.
 4.3 Paragrafen
 Het Besluit Begroting en Verantwoording kent een aantal verplicht op te nemen paragrafen.
 4.3.1 Lokale heffingen
 De ISD kent geen lokale heffingen
 4.3.2 Weerstandsvermogen
 De ISD heeft geen eigen vermogen
 4.3.3 Onderhoud kapitaalgoederen
 De investeringen in verband met de inrichting van Amiant te Lisse worden geactiveerd en
 afgeschreven over een periode van 10 jaar (de duur van het huurcontract). Heàelfde geldt voor de
 investering in automatisering, zij het dat de afschrijvingsperiode daarbij drie jaar bedraagt.
 4.3.4 Verbonden partijen
 De ISD is niet verbonden aan andere padijen.
 4,3.6 Grondbeleid
 De ISD heeft grond noch grondbeleid.
 4.3.6 Financiering
 De ISD rekent per jaar volledig af met de deelnemende gemeenten. Dat betekent dat we geen eîgen
 vermogen hebben en dus volledig afhankelijk zijn van de bevoorscho|ing door de gemeenten. Vanaf
 2007 gaan de Rijksbijdragen rechtstreeks naar de gemeenten, waardoor we geen andere externe
 financlers hebben dan de gemeenten.
 4.3.7 Bedrijfsvoering
 Rechtmatigheid
 Ook in 2011 moeten wij voldoen aan de wettelijke rechtmatigheideisen, In het door het Algemeen
 Bestuur vast te stellen toetsjngskader en controleprotocol 201 1 staat beschreven aan welke wet- en
 regelgeving de ISD moet voldoen. De accountant zal deze toetsen aan de uitvoering, zowel de
 getrouwheid van onze cijfers als de rechtmatigheid van onze uitgaven.
 Risico's
 Padicipatiebudget
 Een deel van de exploitatiekosten betalen we uit het padicipatiebudget Als de overheid in de
 :
 toekomst bezuinigingen doorvoert op het padicipatiebudget heeft dat dlrecte gevolgen voor de
 middelen waar de gemeenten de ISD uit bekostigen.
 Begroting 201 1
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Inkomen
 In 2009 hebben we moeten constateren dat de cliëntenaantallen sterk zijn gestegen, zonder dat de
 ISD of de gemeenten daar invloed op konden uitoefenen. De budgetten van het Rijk zijn niet in
 dezelfde mate meegegroeid. De rijksbudgetten worden gebaseerd op de uitgaven van het voorgaande
 jaar.
 Een mogelijkheid om deze verschillen op te vangen is een reserve aan te leggen, die in slechte tijden
 kan worden aangesproken.
 Zorg
 Voor de voorzieningen en de bijzondere bijstand geldt dat het open einde regelingen zijn. De
 begroting wordt opgesteld aan de hand van ervaringscijfers en venvachte on|ikkelingen. Ondanks
 dat dit zorgvuldig plaatsvindt, is het mogekijk dat er veel meer of veel minder van een voorziening
 gebruik gemaakt wordt. De ISD zal de gemeenten bij a|ijkingen van de begroting zo snel mogelijk
 informeren over de financiële gevolgen.
 We hebben geen invloed op het aantal aanvragen. De enige manier om de hoogte van de uitgaven te
 sturen is aanpassing van de voo|aarden waaronder voorzieningen worden verstrekt, Dat is per
 definitie een actie achteraf Hierdoor kunnen de uitgaven in enig jaar explosief stijgen.
 Bedrijfsvoering
 Eerder genoemde risico's kunnen ook gevolgen hebben voor de personele bezetting.
 De ISD is verzekerd tegen de gebruikeiijk risico's, zoals brand en gevolgschade, inbraak en wettelijke
 aansprakelijkheid.
 Begroting 201 1
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5 Programmabegroting
 6.1 Programmabegroting
 Tabel 8
 programma 2009 2010 24|11
 xE 1.(|(* realisatie begroting begroting
 Padicipatie 2.206 1 .365 2.1 15
 lnkomen 1 1 .448 10.447 12.384
 Zorg 14,326 16.153 15.701
 '||' .||. || |||| |||| || ||z| | || |||| |||l '||| |||y.|||9. . .... .......... . .... . . ......... .. ........ . .....|.|.r..|.|.| ........ .. . . ... ..... .. |||l |.:.| |.|..................... ..................... .|||1 |||! |..|||. .|||'.|||t ....
 5.2 Toelichting
 5.2.1 Inleiding
 De programmabegroting is opgemaakt met inachtneming van de voorschrihen die het Besluit
 begroting en veœn|oording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.
 5.2.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de begroting
 De baten en lasten Worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten
 worden slechts opgenomen voor zover zij 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 dergeljke.
 De ISD heeft geen baten, omdat de dekkingsmiddelen bij de gemeenten aanwezig zijn.
 Begrct|ng 21)1 1
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5+3 Verdeling van de kosten
 De totaalbedragen van de verschillende programma's zijn terug te vinden in de programmabegroting
 (hoofdstuk 3).
 Tabel 9
 E 1.(|(m Padicipatie Inkomen Zorg Totaal
 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
 Hillegom 341 518 2.020 2.656 2,848 2.924 5.209 6.098
 Lisse 272 423 1 .841 2. 1 88 3.171 3.075 5.283 5.686
 Noordwijk 405 565 2 668 3.300 3.869 3.834 6.942 7.698
 Noordwijkerhout 178 243 1 1 78 1 .439 2.174 2. 173 3.530 3.855
 Teylingen 169 366 2 740 2.802 4.091 3.695 7.000 6.862
 Totaal 1 .365 2, 1 1 5 1 0.447 1 2.384 1 6. 1 53 1 5. 701 27.955 30. 1 99
 Tabel 10
 o/o
 Verdeelsleutel lnwonertal Lage gewogen
 exploitatiekosten inkomens gemiddeld
 Hillegom 20.487 2.620 18,30
 Lisse 22.301 2.650 19, 17
 Noordwijk 25.335 3. 1 10 22, 14
 Noordwijkerhout 15.355 1.710 12 77
 Teylingen 35.830 3.400 27,62
 Totaal 119.308 13.490 100,00
 (bron Min. Bzk)
 Begfoting 201 1
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6 ISD Bollenstreek in cijfers
 6.1 Baten en Iasten
 Tabel 1 1
 realisatie begroting begroting
 x f 1.000 2009 2010 2011
 lasten
 Salariskosten ISD 3.379 4.368 4.429
 Pefsoneelsvergoedingen ISD 67 105 100
 Overige personeelskosten 156 240 200
 Huur front- en backoffice 278 276 280
 Automatisering 359 350 350
 Reclame- en promotiekosten 54 75 50
 Vakliteratuur 8 25 10
 Huïsvestingskosten 74 100 80
 Kantoorkosten 1 92 140 192
 Ac|untantskosten 55 50 62
 Advieskosten 83 79 40
 Inhuur en uioendkrachten 742 1 50 47
 Uitbestedingen Teylingen 226 250 250
 Sociale recherche 175 180 86
 Hoogwaardig handhaven 87
 Uitvoeringskosten 147 1 1 0 125
 Algemene kosten 53 50 55
 Bankkosten en Rente -12 -30 -30
 Aàchrjving kantoo|eubilair 57 55 55
 Diverse baten en Iasten -84
 Subtotaal 6.û98 6.573 6.379
 Doofbelaste exploitatiekosten Padicipatie -1 .609 -1093 -957
 totaal exploitatiek|ten 4.489 5.480 5.422
 Ultkeringen
 Padicipatie 2.206 1 .365 2. 1 15
 lnkomen 9.525 8.486 10.680
 Z|org 1 1 ,759 12.634 1 1 .983
 Totaal uitkeringen 23.490 22.485 24.777
 Totaal uit aven 27.979 27.965 30. 1 99
 * incl. ve|erking begrotingswijzigingen 2009 en 2010-1
 Begrottng 201 1
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6.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten
 Salariskosten
 De berekening van de salariskosten is terug te vinden in bijlage 1 , We hebben rekening gehouden met
 een verhog ing van 1 ?/i % .
 Personeelsvergoedingen ISD
 De personeelsvergoeding staat in relatie tot de salariskosten.
 Overige personeelskosten
 De kosten omvatten opleiding, vorming en training, werving en selectie van personeel kosten van
 kinderopvang, Arbozorg, kosten ondernemingsraad personeelsvereniging, personeelsuitje
 kerstpakketten, etc.
 Deze kosten worden begroot in relatie tot de salariskosten
 Huur werkcentrum
 Betreft de huur van het gebouw aan de Hobahostraat 92
 Automatisering
 Alle kosten van automatisering zitten in deze post.
 Reclame- en promotiekosten
 De kosten zijn voor informatieverstrekking aan onze cliënten.
 Vakliteratuur
 Onder deze post staan de kosten van vakliteratuur en Iidmaatschap Divosa en Stimulansz, deelname
 |B-benchmark, diverse wetboeken, handboeken, dag- en weekbladen en boeken en tijdschri|en.
 Huisvestingskosten)
 Dit betreft schoonmaken/onderhoud gas, water en elektra, kantoorinventarls, planten, verzekering en
 afschrijvingskosten nieuwbouw werkcentrum.
 Kantoorkosten
 Deze post bestaat uit kantooradikelen, telefoon en fax, podi, kantoormachines en kantinekosten.
 Kosten Sociale recherche
 Hieronder vallen de kosten van het samenwerkingsverband, dat na de opschaling is ontstaan.
 Accountantskosten
 De accountantscontrole wordt uitgevoerd door Deloitte Accountants te Voorburg.
 Advieskosten
 Hierin zijn opgenomen vefwachte advieskosten voor o.a. aanbestedingen.
 Inhuur en uitendkrachten
 Met de komst van de flexibele schil en de volledige invulling van de formatie, verwachten we veel
 minder uit te geven aan inhuur en uitzendkrachten.
 Uitbestedingen Gemeente Teylingen
 De ISD maakt gebruik van de diensten van de gemeente Teylingen op het gebied van automatisering
 en personeelsadministratie.
 Algemene kosten
 Hierin is opgenomen presentiegelden commissie bezwaar & beroep en de cliëntenraad proceskosten
 opvragen van voeduiginformatie, contributies kosten salarisve|erking personeel, verzekeringen en
 diverse kleine kosten.
 Begrottng 201 1
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Bankkosten en rente
 Dit betreft de rente die wij ve|achten te ontvangen onder aftrek van de bankkostenkosten door de
 bank aan ons in rekening gebracht.
 Meerjarenbegroting 2012-2914
 Tabel 12
 begroting
 x f 1.000 2012 2013 2054
 Iasten
 Salariskosten ISD
 Personeelsvergoedingen ISD
 Overige personeelskosten
 Huur front- en backoffice
 Automatisering
 Reclame- en promotiekosten
 Vakiiteratuur
 Huisvestingskosten
 Kantoockosten
 Accountantskosten
 Advieskosten
 lnhuur en uitendkrachten
 Uitbestedingen Teylingen
 Sociale recherche
 Hooguardig handhaven
 UiNoeringskosten 127 129 1 31
 Algemene kosten 56 57 58
 Bankkosten en Rente 30- 31- 31-
 Afsch|jving kantoormeubilair 56 58
 Diverse baten en lasten -
 Doorbelaste expdokatiekosten Padicipatie 971- 986- 1 .000-
 totaal exploitatiekosten 5.503 5.586 5.669
 Uitkeringen
 Palicipatie 2. 146 2.179 2.21 1
 lnkomen 10.840 1 1.003 1 1.168
 Zorg 12.162 12.345 12.530
 Totaal uitkeringen 25. 149 25.526 25.909
 T'otaal uit aven 30.652 31.1 12 31.579
 4.495
 102
 203
 284
 355
 51
 10
 81
 195
 61
 41
 48
 254
 87
 4.562
 103
 206
 288
 361
 52
 10
 82
 19|
 62
 41
 48
 258
 89
 4.631
 105
 209
 293
 366
 52
 10
 84
 201
 63
 42
 49
 261
 90
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Bijlage 1 Kosten per salarisschaal
 Tabel 1 3
 Formatie ISD Bollenstreek 2011
 kosten
 Totaal schaal 2011 2011
 Directeur 1 14 102.535 102.535
 Medewerker P&O 1,56 1 1 75.678 118.05|
 Beleidsjuridisch medewerker 3,56 1 1 75.678 269.415
 Managementassistent 1,44 8 53.897 77.61 1
 Afdelingshoofd 1 12 85.778 85.778
 Consulent 37,69 9 57.449 2. 165.253
 Medewerker 12,49 7 47.147 588.863
 Coördinator 3,72 1 0 65.391 246.975
 Kwaliteitsmedewerker 2,68 10 66.391 177.928
 Controller 1 85.778 86.778
 Appticatiebeheer 2,2 57.449 126.388
 Consulent financiën en
 contfol 57.449 302.756
 Medewerker archief 42.630 42.630
 Conciefge 1 4 38.621 38.621
 Totaal fte's 75,61 4.428.589
 Begroting 20 1 1
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