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1 Voorwoord 
 
 
Afgelopen jaar stond voor een belangrijk deel in het teken van de aanstaande decentralisaties, de 
samenwerking in de Bollenstreek en de Kabinetsplannen. We weten nog niet welke invloed deze 
ontwikkelingen op de ISD Bollenstreek hebben, maar we zijn wel betrokken bij de voorbereiding van 
de drie decentralisaties en voor zover mogelijk voorbereid op de toekomstige ontwikkelingen. Het is 
duidelijk dat veranderingen voor de deur staan, die grote impact op onze organisatie hebben.  
 
Nederland kruipt langzaam uit het economisch dal. Sociale diensten bewegen met een vertraging van 
enkele jaren mee met deze trend. Net als bij andere gemeenten zijn de klantenaantallen gestegen en 
daarmee ook de kosten van de inkomensvoorziening. Daar staat tegenover dat de budgetten voor de 
gemeenten harder stijgen dan de uitgaven van de ISD. Het aantal klanten dat een WWB-uitkering 
ontvangt is gestegen van 870 naar 928, een stijging van 6,7%. De landelijke stijging in 2013 was 
8,7%. Ondanks deze stijging zijn we door efficiënt werken, een laag ziekteverzuim en de inzet van de 
flexibele schil in staat geweest om de werkzaamheden binnen de huidige formatie en de wettelijke 
termijnen uit te voeren. De grens is met de huidige personele bezetting wel bereikt, zeker gezien de 
nog verder te verwachte stijging.   
 
De totale bijdrage van de gemeenten in de kosten van de ISD zijn ruim € 2 miljoen lager dan begroot. 
 

  Realisatie 2012 
Begroting  

(incl. wijziging) Realisatie 2013 

Exploitatiekosten 4.861 5.822 5.259 
Participatie 2.021 1.177 1.296 
Inkomen 11.564 12.908 12.979 

Zorg 11.591 11.272 9.544 

Totaal Kosten ISD  30.037 31.179 29.077 
 
De exploitatiekosten zijn € 600.000 lager uitgevallen dan verwacht. De stijging ten opzichte van 2012 
wordt veroorzaakt door de teruglopende bijdrage uit het participatiebudget. 
 
Het participatiebudget is in 2013 gedaald van € 1,7 miljoen naar € 1,2 miljoen. Dat houdt in dat de 
ISD minder geld kan besteden aan de re-integratie. De activiteiten hebben we op hetzelfde niveau 
kunnen houden dankzij teruglopende taken voor inburgering en een bedrag uit het participatiebudget 
dat we hebben meegenomen uit 2012. 
    
In 2013 is de nieuwe werkwijze Wmo ingevoerd. We hebben vooral op het gebied van de Wmo een 
aantal besparingen gerealiseerd. De invoering van de eigen bijdrage voor Hillegom (bij de overige 
gemeenten sinds 2012), scherpe aanbestedingen en hoge kortingen bij de Hulp bij het Huishouden 
hebben gezorgd voor een afname van het gebruik van voorzieningen en lagere kosten. 
 
De klanttevredenheid scoort in 2013 net als in 2012 een 7,8. Ondanks strenger handhaven en meer 
verantwoordelijkheid bij de klanten neerleggen zijn klanten tevreden over de dienstverlening van de 
ISD. Een resultaat waar alle medewerkers zich voor hebben ingespannen en waar we dan ook 
bijzonder trots op zijn. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst van de ISD! 
 
Lisse, maart 2014  
Dagelijks Bestuur ISD Bollenstreek
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2 Jaarverslag 

2.1 Inleiding 

2.1.1 Algemeen en dagelijks bestuur 
Het algemeen bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD) bestond eind 
2013 uit de volgende personen:  
 

Algemeen Bestuur   
Lid G. Kleijheeg Hillegom (tevens DB) 

lid A.Th. van Rijnberk Hillegom  
voorzitter A.D. de Roon Lisse (tevens DB) 
lid A.W.M. Spruit Lisse  
lid L.J. van Ast Noordwijk (tevens DB) 
lid G. van Duin Noordwijk  
lid B.J.M. de Haas Noordwijkerhout (tevens DB) 
lid J.C.F. Knapp Noordwijkerhout 
lid C.M.L. Lambrechts Teylingen (tevens DB) 
lid C.P. van Velzen Teylingen 

secretaris R.J. ’t Jong ISD (tevens DB) 
 
Het dagelijks bestuur heeft in 2013 elf keer vergaderd. Het algemeen bestuur is in 2013 twee keer 
bijeen geweest. Het algemeen bestuur heeft onder andere tot taak de begroting en de jaarrekening 
vast te stellen.  

2.1.2 Visie en missie 
 
Missie van de ISD Bollenstreek: 

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

 
 De ISD Bollenstreek ontwikkelt gemeentelijk beleid op het gebied van werk, inkomen 

en zorg. Na besluitvorming door de gemeenten zorgt de ISD Bollenstreek voor de 
uitvoering. 

 
 Het beleid maakt het mogelijk dat de inwoners van de deelnemende gemeenten 

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

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

 De ISD Bollenstreek is van en voor de ISD Bollenstreek gemeenten. 
 De ISD Bollenstreek staat voor maximale zelfstandigheid van de burgers op het 

gebied van arbeid, inkomen en zorg. 
 De ISD Bollenstreek is klantgericht, resultaatgericht en levert, in samenwerking met 

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

kwalitatief goed personeel. 
 De ISD Bollenstreek heeft de ambitie een transparante kwalitatief hoogwaardige 

serviceorganisatie voor de regio Duin- en Bollenstreek te zijn. 

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

2.1.4 Ontwikkelingen binnen de sociale zekerheid 

Het Rijk geeft gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden. In de komende tijd krijgen 
gemeenten te maken met drie decentralisaties in het sociaal domein. 

 De begeleiding uit de AWBZ komt per 2015 over naar de Wmo.  
 De uitvoering van de Participatiewet komt vanaf 2015 (voor WWB, voormalig Wajong en 

Wsw) bij de gemeenten.  
 De gemeenten zijn per 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg.  

De veranderingen gaan gepaard met forse bezuinigingen. Op de AWBZ structureel € 1,7 miljard, op 
de Participatiewet € 1,8 miljard en op de jeugdzorg € 450 miljoen.  
De decentralisatie van de AWBZ en de decentralisatie van de jeugdzorg vormen een grote uitdaging 
voor gemeenten. Niet alleen komen er nieuwe taken op gemeenten af, de bezuinigingen zijn fors. 
Gemeenten moeten dus beter omgaan met minder geld en de eigen kracht van burgers aanspreken. 
Maar er zijn ook kansen. Voor het eerst krijgt één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch 
het hele sociale domein. De decentralisaties maken het voor gemeenten mogelijk dwarsverbanden te 
leggen tussen de Wmo/AWBZ, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. Dat betekent: 
inzetten op preventie en ondersteuning bundelen en efficiënter aanbieden. 
 

2.1.5 Bezwaar-, klaag- en beroepschriften 
 
In 2013 zijn in totaal 239 bezwaarschriften ingediend. Een lichte daling van 3% ten opzichte van 
verslagjaar 2012 (7 bezwaarschriften minder). Een op het eerste gezicht positieve constatering, maar 
gelet op het lage percentage kunnen wij nog geen goed oordeel vormen of deze vermindering 
voortvloeit uit de ingevoerde en verbeterde werkwijze. De daling, hoe gering ook, beschouwen wij wel 
als positief.  
 
Het aantal bezwaarschriften per gemeente is als volgt verdeeld: Hillegom (66), Lisse (44), Noordwijk 
(52), Noordwijkerhout (31) en Teylingen (77).  
 
Verreweg de meeste bezwaarschriften hebben betrekking op de WWB, namelijk 75%. De overige 
bezwaarschriften (25 %) hebben betrekking op de Wmo.  
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De 239 ingediende bezwaarschriften resulteerden in de volgende afdoening: 
 
Bezwaar gegrond 12 5,0 % 
Bezwaar gedeeltelijk gegrond 6 2,5 % 
Bezwaar ingetrokken 22 9,2 % 
Bezwaar ingetrokken na herziening 28 11,7 % 
Bezwaar ingetrokken na mediation 34 14,3 % 
Bezwaar niet ontvankelijk 21 8,8 % 
Bezwaar ongegrond 109 45,6 % 
Bezwaar overige 7 2,9 % 

      

Totaal 239 100 % 
 
 
In 2012 heeft de ISD Bollenstreek de Regeling bezwaar- en klaagschriften 2012 opgesteld. De 
speerpunten uit de nieuwe regeling zijn het opnemen van de mogelijkheid om de 
bezwaarschriftenprocedure ambtelijk af te doen en het formaliseren van de mogelijkheid tot 
aanbieden van pre-mediation.  
 
Het afgelopen jaar was dan ook het eerste volledige kalenderjaar waarbij de bezwaarschriften 
gedeeltelijk ambtelijk zijn afgedaan (het zogenoemde ambtelijk horen). Het ambtelijk horen is door 
alle betrokkenen als positief ervaren en zetten we voort in 2014.  
 
De externe commissie heeft in totaal 13 hoorzittingen gehouden en de ambtelijke commissie 80 
hoorzittingen.  
 
Aan de huidige bezwaar- en klaagschriftenprocedure zijn kosten verbonden. Uit onze financiële 
administratie blijkt dat er in 2013 minder is uitgegeven aan vergoedingen voor commissieleden. De 
declaraties van de avondmaaltijden en de salariskosten van de medewerkers van de ISD die 
overwerken komen daar nog bij. Ook zijn de kosten van voorbereiding, die voor een externe 
commissie veel uitgebreider is dan voor een ambtelijke commissie, niet meegenomen. 
 
Het percentage tijdig afgehandeld bedraagt in 2013 99%. Dit percentage betekent niet automatisch 
dat de formele termijnen uit de AWB in de andere gevallen is overschreden. 
 
Dit resultaat kan mogelijk in de toekomst onder druk komen staan door meer bezwaarschriften, 
wijzigingen in wet- en regelgeving, toenemende taken en klantenaantallen. Uit een vergelijking met de 
gemeenten blijkt onder andere dat de huidige bezetting van de afdeling Juridische Zaken bij de ISD 
erg laag is in vergelijking met andere gemeenten. 
 
Ook (pre)mediation is het noemen waard. Vanwege diverse trainingen begint (pre)mediation 
gemeengoed te worden binnen de organisatie. Dit heeft gedurende de bezwaarschriftenprocedures 
geresulteerd in positieve gesprekken, het tijdig oppakken van klantsignalen en begrip voor de 
besluitvorming. In 2014 gaan we door met (pre)mediation.   
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2.1.6 Pilot Handhaving 
 
De ISD Bollenstreek is in 2012 gestart met een pilot handhaving in het kader van de Wet Werk en 
Bijstand. We hebben een consulent voor 50% vrijgesteld van zijn taken, zodat hij als consulent 
Handhaven de pilot kon uitvoeren. De pilot liep van 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013. 
 
Het doel van de pilot was om de poortwachtersfunctie te versterken en bij lopende uitkeringen meer 
en betere controle toe te passen. 
Gedurende de pilot waren de taken van de consulent: 
 
 Nieuwe aanvragen beoordelen op fraudegevoeligheid. 
 Huisbezoeken afleggen. 
 Het opstellen van een lijst van fraudegevoelige zaken. 
 Het fungeren als meldpunt voor bijstandsfraude. 
 Het voeren van boetegesprekken. 
 
Tijdens de pilot zijn 36 aanvragen of lopende uitkeringen afgewezen, buiten behandeling gesteld of 
beëindigd, waarbij de consulent Handhaven betrokken is geweest. Zonder dat er een nulmeting is 
geweest, stellen we vast dat dit een goed resultaat is. Op grond van dit resultaat kunnen we 
concluderen dat de werkwijze voldoet en dat dit een vervolg krijgt binnen de bestaande formatie.   
 

2.1.7 Personeel en organisatie 
Medewerkers 
Bij de ISD werkten op 31 december 2013 88 medewerkers, 17 mannen en 71 vrouwen.  
Het personeelsverloop was in 2013 minimaal. 
We hebben twee nieuwe medewerkers aangenomen en afscheid genomen van twee andere 
medewerkers.  
De gemiddelde leeftijd bij de ISD op 31 december 2013 was 45 jaar. De oudste medewerker was op 
31 december 2013 62 jaar. Uitstroom op basis van leeftijd is in de komende 5 jaar slechts in geringe 
mate te verwachten. 
 
Leeftijdsopbouw personeel in tabel en grafiek 
 
Leeftijd Aantal medewerkers 2013 
20-30 3 
30-40 26 
40-50 29 
50-55 12 
55-60 15  
>60 3 

20-30
30-40

40-50
50-55

55-60

>60

 
 
 
 
Ziekteverzuim 
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In 2013 bedroeg het landelijk ziekteverzuim 3,8% en bij de ISD was dit 2,09%. 
In onderstaande tabel en grafiek ziet u het ziekteverzuimverloop vanaf 2008. 
 

 

 
 
 
De aanpak van het ziekteverzuim stond ook in 2013 hoog op de agenda. Dit betekent dat niet alleen 
de verzuimcijfers regelmatig werden besproken, maar ook dat met zieke medewerkers snel contact 
werd opgenomen en de re-integratie door leidinggevenden en p&o direct en intensief werden 
opgepakt. De samenwerking met Trendel, onze arbodienst verliep goed.  
Om het verzuimpercentage verder te verlagen werd met ingang van 1 januari 2010 een niet-
verzuimbonus ingevoerd. De bonus kent een stapsgewijze opbouw in beloning met twee peildata per 
jaar, te weten 1 januari en 1 juli.  
Bij ziekte vervalt de bonus geheel en moet de medewerker de bonus weer helemaal opbouwen. De 
bonus heeft in 2013 € 17.000,- gekost. Naast de ziekteverzuimaanpak heeft de goede sfeer binnen 
de organisatie en de grote betrokkenheid van de medewerkers een positief effect op het 
ziekteverzuimpercentage. Door het laag ziekteverzuim is er weinig extern personeel ingehuurd.   
 
 
In onderstaande tabel en grafiek staat het verloop vanaf de invoering van de verzuimbonus. 
 
 

Jaar Ziekteverzuimpercentage 
2008 6,93 
2009 6,22 
2010 5,31 
2011 4,85 
2012 2,38 
2013 2,09 

 
Verzuimoverzicht naar aanleiding van invoering 
verzuimbonus      
  1-jan-10 1-jul-10 1-jan-11 1-jul-11 1-jan-12 1-jul-12 1-jan-13 1-jul-13  
Verzuimd wegens ziekte 47 39 33 29 19 15 32 22  
Half jaar niet verzuimd 
wegens ziekte 

42 12 17 15 13 9 7 19 

 
Jaar niet verzuimd 
wegens ziekte 

NA 37 38 44 56 63 49 47 
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Project (pre)mediation 
Het (pre)mediationproject is in 2013 verder uitgerold. In dat kader hebben alle consulenten met 
klantcontact een training mediationvaardigheden gevolgd. De bedoeling is om de 
mediationvaardigheden helemaal vooraan in het proces, namelijk al bij het eerste contact met de 
burgers, in te zetten. Om het belang en het gebruik van deze vaardigheden in de organisatie verder 
uit te dragen en te borgen is een tiental medewerkers bereid gevonden op te treden als 
ambassadeur. De ambassadeurs hebben een extra training gevolgd. De eerste resultaten van de 
inzet van de ambassadeurs worden in 2014 verwacht. 
 
Opleidingen/trainingen 
In 2013 zijn diverse cursussen/trainingen gevolgd en incompany gegeven. 

Ook heeft de ISD deelgenomen aan de ‘train je collega week’ in oktober met een cursus 
‘schulddienstverlening’.  

Diverse medewerkers hebben naar aanleiding van hun functionerings- en/of POP gesprek een 
opleiding/cursus op individuele basis gevolgd. 

Alle BHV-ers hebben hun jaarlijkse herhalingstraining gevolgd.  

Arbocommissie 
Er zijn drie bijeenkomsten geweest. Onderwerpen waren het klimaat in het gebouw, de veiligheid en 
de alarmering van de spreekkamers. Daarnaast zijn alle werkplekken nagelopen en goed ingesteld. 
 
 
Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) 
Aan alle medewerkers is een periodiek medisch onderzoek aangeboden. 27% van de medewerkers 
heeft meegewerkt aan het PMO. Door de beperkte deelname zijn de resultaten niet representatief 
voor de hele organisatie. Enkele conclusies van het PMO zijn: 

• De meerderheid van de medewerkers is tevreden over de eigen functie en de organisatie.  
• De ISD kent een laag ziekteverzuim en een lage meldfrequentie 
• Het beeldschermwerk geeft een eenzijdige belasting en daarom is het belangrijk om de 

werkplek goed in te stellen. 
• Er zijn leefstijladviezen gegeven. 

 

2.1.8 Dienstverlening en communicatie 
 

Algemeen  
De ISD is een dynamische uitvoeringsorganisatie en daarbij past dat de communicatieactiviteiten zo 
praktisch en efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Zoveel mogelijk maatwerk, passend bij de diverse 
doelgroepen en de gewenste communicatieboodschap, is het belangrijkste uitgangspunt.      
 
Interne communicatie 
In het belang van de goede uitvoering van onze taken en de dienstverlening richting onze klanten is 
de interne communicatie net zo belangrijk als de externe communicatie. 
Binnen de organisatie vindt de interne communicatie via een aantal middelen plaats, zoals  
werkoverleg per afdeling, ISD-bijeenkomst voor alle medewerkers, intranet, e-mail, werkinstructies, 
persoonlijke brieven en individuele gesprekken. Het gebruik van intranet is in 2013 toegenomen en de 
meeste medewerkers zijn er aan gewend dat de actuele- en noodzakelijke informatie op intranet 
staat. Het interne e-mailverkeer is hierdoor afgenomen.  
Medewerkers hebben inzicht in de vastgestelde verslagen van het managementteam, het dagelijks- 
en algemeen bestuur en de diverse werkoverleggen. 
Belangrijke afspraak is dat externe communicatie (ISD-rubriek, persberichten, mailing klanten, 
folders) altijd eerst intern gecommuniceerd wordt, zodat medewerkers niet verrast worden met vragen 
van klanten.   
Binnen de organisatie is sprake van een open en eerlijke communicatie en dat werkt door in de 
prettige werksfeer die binnen de organisatie aanwezig is.   
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Externe communicatie  
De ISD vindt het belangrijk dat klanten en externe relaties/ketenpartners tijdig en goed geïnformeerd 
worden. De meest ingezette communicatiemiddelen zijn: persoonlijk contact met de klant (per 
telefoon/aan het loket), folders, tweewekelijkse ISD-rubriek, mailings (per post/e-mail), spreekuur, 
website, nieuwsbrieven, bijwonen informatiebijeenkomsten, persberichten.  
In de ISD-rubriek komen actuele onderwerpen, of zaken waar regelmatig vragen over gesteld worden, 
aan bod. Ervaring is dat deze rubriek goed gelezen wordt. De folders worden zelf gemaakt en geprint. 
Hierdoor zijn de kosten laag en indien nodig kunnen de folders snel aangepast worden. Klanten die 
toestemming hebben gegeven ontvangen de noodzakelijke informatie per e-mail.        
Belangrijkste onderwerpen waar klanten het afgelopen jaar over geïnformeerd zijn gingen over 
nieuwe werkwijze Wmo (kanteling), Wmo-voorzieningen, persoonsgebonden budget inclusief 
verantwoording, Wet werk en bijstand, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz),  
mogelijkheden minimabeleid, de Regiotaxi, tips schulden en schulddienstverlening, de regiotaxi en de 
eigen bijdrage Wmo.      
Bij commissie/raadsvergaderingen, waar een onderwerp van de ISD op staat, is een MT-lid van de 
ISD aanwezig geweest. De aanwezigheid is tweeledig. Vragen van commissieleden kunnen direct 
beantwoord worden en het is goed om te horen hoe de commissie over ISD-onderwerpen denkt.  
 
E-dienstverlening 
Via het digitaal loket kunnen klanten met gebruik van DigiD van een aantal digitale formulieren 
gebruik maken. Dit betreft indienen van een bezwaar of klacht, mutatieformulier, vakantieformulier en 
de verantwoording van het persoonsgebonden budget (Pgb) voor hulp bij het huishouden. 
Verantwoording van het Pgb kan eenvoudig en snel plaatsvinden omdat de budgetgegevens van de 
klant al zijn ingevuld. Daarnaast zijn de meeste aanvraagformulieren op de website als pdf te 
downloaden. De E-dienstverlening wordt in de toekomst verder uitgebreid.    
 
Social media  
Van social media wordt beperkt gebruikt gemaakt. Alle nieuwsberichten (persberichten,  
ISD-rubrieken) die op de website geplaatst worden, worden automatisch via Twitter verspreid. Het 
aantal volgers is nog beperkt.  
 
Ondernemingsraad 
Bestuurder heeft iedere zes weken een formeel overleg met de ondernemingsraad en twee keer per 
jaar een gesprek op grond van artikel 24 van de WOR. Tijdens deze gesprekken wordt aan de hand 
van de jaarrekening en de begroting teruggeblikt naar het afgelopen jaar en vooruit gekeken naar de 
toekomst. Daarnaast worden de aparte SWOT-analyses van de ondernemingsraad en bestuurder 
besproken en uit de apart opgestelde analyses blijkt dat er bestuurder en ondernemingsraad over een 
groot aantal zaken hetzelfde denken.    
Het contact en het overleg tussen bestuurder en ondernemingsraad loopt naar tevredenheid en wordt 
van beide kanten als open en prettig ervaren.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klanttevredenheidsonderzoek  
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In het 4e kwartaal van 2013 is het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De vragenlijsten 
zijn opgesteld per ISD-gemeente en per onderdeel (WWB, Wmo, Schuldhulpverlening, Wet 
inburgering en Re-integratie). Op de enquête zijn 621 bruikbare reacties binnengekomen, waarvan 85 
WWB, 278 Wmo, 90 schulddienstverlening, 66 Wet inburgering en 102 Re-integratie. De response bij 
de Wet inburgering is het laagst en bij de Wmo het hoogst. Ten opzichte van 2012 is het percentage 
voor Re-integratie en Schulddienstverlening gestegen en bij de overige onderdelen gedaald. Een 
goede verklaring is hiervoor niet te geven. Mensen die onder de doelgroep WWB, Re-integratie en 
Schulddienstverlening vallen moeten vaak formulieren invullen en zijn mogelijk minder gemotiveerd 
om daarnaast ook mee te doen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Voor de doelgroep Wet 
inburgering kan de taal een barrière zijn om mee te doen.  
 
Naast een cijfermatige beoordeling hebben klanten ook hun persoonlijke mening/ervaring kunnen 
melden. De aanbevelingen worden, voor zover nog niet gedaan, opgepakt. Een aantal aanbevelingen 
is structureel van aard. Door strenger handhaven en meer eigen verantwoordelijkheid bij de klant 
neerleggen was de verwachting een lagere klanttevredenheid, maar de praktijk is anders en dat is 
positief.  
 
Totaalresultaat per gemeente 
 

Vraag Hillegom Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen ISD totaal 

Wilt u een algehele beoordeling 
geven over de ISD: 

 
 

7,6 7,9 7,7 

 
 

7,8 

 
 

7,9 

 
 

7,8 

Wilt u een beoordeling geven over 
de medewerkers: 

 
 

7,7 7,9 7,8 

 
 

7,7 

 
 

8,0 

 
 

7,8 
Wilt u voor de algemene 
klantgerichtheid een beoordeling 
geven: 

 
 

7,7 7,8 7,8 

 
 

7,6 

 
 

8,0 

 
 

7,8 

 
 

2.1.9 Beveiliging informatievoorzieningen 
 
In 2013 zijn we vanuit drie richtingen geconfronteerd met externe beveiligingseisen: 

 Landelijk onderzoek naar de kwaliteit van de beveiliging van Suwinet. Uit onderzoek is 
gebleken dat slechts 4% van de gemeenten aan alle normen voldeed. De ISD heeft een 
zelftest gedaan en daaruit bleek dat we aan alle eisen voldoen, met de toevoeging dat we 
een aantal zaken beter moeten documenteren. We hebben dat intern opgepakt en we 
monitoren periodiek of we nog aan de normen voldoen. 

 We zijn ge-audit door PWC in het kader van de jaarrekeningcontrole. PWC heeft uitgebreid 
onderzoek gedaan naar de werking en beveiliging van onze automatiseringssystemen. Uit dat 
onderzoek zijn geen tekortkomingen gebleken. Ook hier zijn aanbevelingen gegeven, die we 
allen opvolgen. 

 De ISD maakt op de website gebruik van DigiD. Logius is de organisatie die toestemming 
geeft om dit te blijven doen. Die toestemming krijgt een organisatie alleen nadat twee 
onderzoeken hebben aangetoond dat de beveiliging op orde is. Een onderzoek heeft 
plaatsgevonden bij onze host van de website. Het andere onderzoek is bij de ISD uitgevoerd. 
Beide resultaten zijn positief, met de opmerking dat wij de aanbevelingen opvolgen. 
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3 Programmaverantwoording 

3.1 Participatie 
 
Wat wilden we bereiken? 
 
Maatschappelijk effect 
We wilden zoveel mogelijk burgers uit de Bollenstreek laten deelnemen aan de maatschappij. Het 
resultaat daarvan moet zijn dat we zelfstandige burgers hebben die, met kennis van de Nederlandse 
taal en cultuur, in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. En wanneer dat (nog) niet mogelijk 
is, in ieder geval kunnen meedoen in de samenleving. 
 
Doelstellingen 2013 Prioriteit Kwantitatief effect 
Zoveel mogelijk klanten laten 
uitstromen naar werk dan wel 
laten deelnemen aan de 
maatschappij 

Het begeleiden van klanten die het hoogst op de 
Participatieladder staan. Alsmede jongeren en klanten die 
inburgeren/zijn ingeburgerd. 

Verschuiving van ingezette 
trajecten op de 
Participatieladder van lage 
treden naar hogere treden, 
met als uiteindelijk doel: 
uitstroom uit de uitkering. 

Die klanten die vóór 1 januari 
2013 inburgeringsplichtig zijn 
geworden inburgeren en zo 
nodig eerst alfabetiseren. 

Aanbieden van inburgeringstrajecten (inclusief 
alfabetisering indien dat noodzakelijk is voor inburgering) 
aan de wettelijk verplichte doelgroep en handhaving van de 
inburgeringsplicht van personen die vóór 1 januari 2013 
inburgeringsplichtig zijn geworden. 

Verlaging van het aantal 
inburgerings-trajecten door 
wijziging van de Wet 
inburgering en door afname 
budget. 

 
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
Bij re-integratie hebben we in 2013 de nadruk gelegd op de klanten die het hoogst op de 
Participatieladder staan. Dat betekent dat we bij re-integratie minder aandacht hebben gegeven aan 
klanten in een zorgtraject en maximaal hebben ingezet op klanten met goede vooruitzichten op de 
arbeidsmarkt. Daarnaast hebben we eveneens ingezet op jongeren (onder de 27 jaar) en klanten die 
inburgeren of zijn ingeburgerd volgens de Wet Inburgering.  
 
We doen re-integratie met onze eigen afdeling participatie (re-integratie/inburgering).  
Hierdoor zijn we flexibel, besparen we in de kosten en hebben we maximale invloed op de resultaten. 
Uit het verleden hebben we geleerd dat een strakke sturing van de re-integratie-trajecten erg 
belangrijk is. 
 
We passen nu de werkwijze toe om klanten die voldoende gemotiveerd zijn en dicht bij de 
arbeidsmarkt staan een periode te ondersteunen en (indien mogelijk) direct te bemiddelen naar werk. 
Als deze aanpak niet het gewenste resultaat oplevert en/of geconstateerd wordt dat de klant toch nog 
bepaalde vaardigheden mist, dan wordt de klant alsnog aangemeld voor Work First om bepaalde 
werknemersvaardigheden te ontwikkelen. De overige klanten gaan wel direct naar Work First.  
 
Doordat onze eigen medewerkers de re-integratie uitvoeren is er een nauwe samenwerking met de 
medewerkers van de andere afdelingen. Zo werken de consulenten re-integratie in koppels samen 
met de consulenten die de bijstandsaanvragen behandelen. De werkintake volgt daarbij spoedig op 
de uitkeringsintake. En waar nodig, wordt de consulent handhaven ingezet om eventuele 
frauderisico’s te beoordelen. Wanneer een klant zijn re-integratieverplichtingen niet (goed) nakomt, 
dan is het door de nauwe samenwerking mogelijk om snel een maatregel op te leggen op de uitkering 
van de klant of (in bepaalde gevallen) de uitkering in te trekken (handhavingstaak).  
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Wat hebben we bereikt? 
 
De Participatieladder 
De participatieladder is een instrument om inzicht te krijgen in ons klantenbestand. Met behulp van dit 
instrument kunnen we doelgericht inzetten op participatie en uitstroom.   
Het afgelopen jaar zijn onze klanten op deze ladder gestegen (van 2,76 op 31 december 2012 naar 
2,93 op 31 december 2013).  
 
Het aantal klanten dat onbetaald werk verricht of deelneemt aan georganiseerde activiteiten en 
sociale contacten onderhoudt buiten de deur is licht gestegen. We verwachten dat wanneer de 
economie aantrekt, ook het aantal personen dat betaald werk verricht weer zal stijgen. 
 
Participatieplaatsen 
 31-12-2013 31-12-2012 
5 Betaald werk met ondersteuning  124 121 
4 Onbetaald werk  244 205 
3 Deelname georganiseerde activiteiten  276 247 
2 Sociale contacten buiten de deur  310 260 
1 Geïsoleerd  121 109 

 
Niet alle klanten van de ISD hebben een traject. De ISD richt zich bij het inzetten van trajecten vooral 
op de meest kansrijke klanten en op jongeren en klanten die inburgeren.  
 
Behaalde resultaten re-integratie 
In 2013 zijn  totaal 572 klanten door de afdeling re-integratie in behandeling genomen. Van die 
klanten zijn 92 klanten uitgestroomd naar werk en 64 klanten wisten parttime werk te vinden. Ook 
hebben 41 klanten een stageplek gevonden en zijn 38 klanten vrijwilligerswerk gaan doen.  
Overige klanten zijn mede dankzij de inzet van re-integratieinstrumenten één of meer stappen 
dichterbij uitstroom naar betaald werk gekomen, oftewel één of meer treden op de Participatieladder 
gestegen.  
 
Pilot werkgeverservicepunt  
De wetgever vraagt gemeenten om een vraaggerichte werkgeversdienstverlening te realiseren. 
Op 1 maart 2013 is daarom de pilot werkgeversservicepunt (Wgsp) Duin- en Bollenstreek gestart 
door de Bollengemeenten, de gemeenten Katwijk en Oegstgeest, de MareGroep en de ISD 
Bollenstreek. Bedoeling is dat het Wgsp het centrale punt in de regio wordt voor dienstverlening aan 
werkgevers betreffende werving en selectie van medewerkers. Het Wgsp streeft ernaar om bij 
voorkeur werkzoekenden uit de bestanden van de deelnemende organisaties op de vacatures van de 
werkgevers te plaatsen.   
 
Een consulent Re-integratie  is gedetacheerd  bij het Wgsp. Er vindt regelmatig afstemming plaats 
tussen het Wgsp en de afdeling Re-integratie over de openstaande vacatures bij werkgevers en de 
mogelijkheden van onze klanten om die vacatures in te vullen. Is een klant van de ISD eenmaal via 
het Wgsp op een vacature geplaatst bij een werkgever, dan zorgt de afdeling Re-integratie  voor de  
begeleiding op de werkplek. In maart 2014 worden de resultaten van het Wgsp geëvalueerd.  
 
Samenwerking Jongerenloket 
In 2013 is de samenwerking met het Jongerenloket gecontinueerd. De belangrijkste taken van het 
Jongerenloket zijn: 

- het terugleiden van jongeren onder de 23 jaar naar werk en/of school en  
- het voorkomen dat de jongeren een beroep doen op een bijstandsuitkering (het zogenaamde 

poortwachteren).  
Het poortwachteren bestond uit een eerste meldingsgesprek met de jongere, waarbij het Jongeren-
loket aan de jongere vertelt dat er een wettelijke zoektijd van 4 weken geldt. Wanneer de jongere zich 
na 4 weken opnieuw meldde om bijstand aan te vragen, maakte het Jongerenloket een 
overdrachtsformulier voor de ISD.  
 
Het afgelopen jaar is onderzocht of het Jongerenloket de poortwachterfunctie ook in de komende 
jaren moet invullen of dat de ISD deze functie zelf weer gaat uitoefenen. De ISD-gemeenten hebben 
besloten dat de ISD deze taak met ingang van 1 januari 2014 weer zelf gaat uitvoeren. 
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Inburgering 
Tot 1 januari 2013 waren de gemeenten/ISD verantwoordelijk voor de inburgering van personen uit 
de ISD-gemeenten. Doel van inburgering is dat inburgeraars voldoende kennis van de Nederlandse 
taal en samenleving opdoen om maatschappelijk, sociaal en economisch mee te kunnen doen.  
 
Deze inburgeringstaak kan worden betaald uit het Participatiebudget. Het Rijk heeft echter sinds 2011 
de inburgeringsbudgetten binnen het Participatiebudget afgebouwd en vanaf 2014 ontvangen 
gemeenten geen inburgeringsmiddelen meer van het Rijk. 
 
Per 1 januari 2013 is daarom ook de Wet inburgering gewijzigd. Volgens de gewijzigde wet zijn 
nieuwe inburgeraars nu zelf (ook financieel) verantwoordelijk voor hun inburgering. Informatie en een 
eventuele lening om inburgeringslessen te betalen, kunnen de nieuwe inburgeraars krijgen bij de 
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). ISD/gemeenten hebben geen rol meer bij de inburgering van de 
nieuwe inburgeraars. 
 
De ISD/gemeenten blijven echter wel verantwoordelijk voor inburgeraars die vóór 1 januari 2013 
inburgeringsplichtig zijn geworden. Die verantwoordelijkheid houdt in: het geven van informatie, 
aanbod van inburgeringstrajecten aan asielgerechtigden die hun verblijfsstatus vóór 1 januari 2013 
hebben gekregen, de monitoring van die trajecten en de controle op tijdig inburgeren (zowel van 
personen die een inburgeringstraject van de ISD hebben gekregen als van personen die hun 
inburgering zelf regelen). 
 
Deze verantwoordelijkheid brengt kosten met zich mee. Om gemeenten tegemoet te komen in die 
kosten heeft minister Asscher eind 2013 besloten om landelijk eenmalig nog een bedrag van € 20 
miljoen beschikbaar te stellen voor handhaving in 2014 en volgende jaren. Voor de ISD-gemeenten 
betekent dit dat in totaal € 73.000 beschikbaar is gesteld door het Rijk voor afwikkeling van de  
inburgeringstaak in 2014 en volgende jaren.  
 
Alfabetisering  
Sommige personen die moeten inburgeren zijn analfabeet. Als inburgeraars analfabeet zijn, zijn zij 
niet in staat om in te burgeren. Alfabetisering is daarom onmisbaar om te kunnen inburgeren en 
bovendien belangrijk om uit te stromen uit de bijstand. 
 
Sinds 1 januari 2013 mag alfabetisering NT2 niet meer worden betaald via het budget van de Wet 
Educatie en Beroepsonderwijs die voor de gemeenten wordt uitgevoerd door Holland Rijnland. Eind 
2012 hebben de gemeenten daarom opdracht gegeven aan de ISD om ook alfabetisering NT2 te 
organiseren voor analfabete asielgerechtigden die vóór 1 januari 2013 hun verblijfsstatus hebben 
gekregen. De alfabetisering maakt onderdeel uit van het inburgeringstraject dat wordt bekostigd uit 
het Participatiebudget. 
 
Per 31 december 2013 liepen de volgende (via de ISD bekostigde) trajecten:   
 Alfabetisering (en 

inburgeringstraject) 
Inburgeringstraject Totaal  

Hillegom   3   7 10 
Lisse  11    3 14 
Noordwijk   4   8 12 
Noordwijkerhout   6   7 13 
Teylingen  15   8 23 
Totaal 39 33 72 
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Schulddienstverlening   
In 2012 is de ISD Bollenstreek gestart met de kanteling van Schuldhulpverlening (Shv) naar 
Schulddienstverlening (Sdv). De belangrijkste verschillen zijn dat we niet meer als hulpverlener 
optreden, maar als coach die de klant ondersteunt bij het werken aan vaardigheden, motivatie en 
belemmeringen. Het primaire doel is niet langer het schuldenvrij maken van de klant. De klant moet 
verantwoording nemen en zelfredzaam zijn. 
 
In 2013 is niet alleen de naam gewijzigd, ook de kanteling waar in het jaarverslag van 2012 al over is 
geschreven is in 2013 verder uitgerold en geconcretiseerd. Zo zijn we bijvoorbeeld in april 2013  
gestart met het gebruik van het screeningsinstrument Mesis.  
 
Het screeningsinstrument gebruiken we in de fase van intake. Door de uitslag van het instrument 
kunnen we de dienstverlening gerichter en effectiever inzetten. De wetenschappelijk onderbouwde 
vragenlijst en bijbehorende rekenregels stellen de consulenten  tijdens de aanvraagprocedure in de 
gelegenheid vast te stellen waar de schuldenaar staat, wat de mogelijkheden zijn en welke 
ondersteuning bij de klant past.  
 
Zoals aangekondigd in het jaarverslag 2012 moest er bij de ISD een (ingrijpende) cultuuromslag 
plaatsvinden voor de medewerkers en de klanten om deze kanteling handen en voeten te geven. 
Gedurende het jaar raakte de nieuwe werkwijze meer geïntegreerd. Afstemming was het 
sleutelwoord.   
 
Niet meer als hulpverlener maar als coach opereren zorgt voor een gewijzigde rol ten opzichte van de 
klant. De klant zelf verantwoordelijk laten zijn en aan het stuur te laten zitten maakt dat er minder 
regie is vanuit de ISD. Voor de medewerkers van de afdeling betekende dat is sommige gevallen ook 
meer afstand nemen en loslaten. Vaak werkt dat positief, omdat de klant zichzelf verantwoordelijk 
voelde voor het probleem en daarmee het zelfvertrouwen van de klant groeide.  De coaching vanuit 
de ISD Bollenstreek leert de klant het probleem zoveel mogelijk zelfstandig op te lossen. Dat is een 
gunstige ontwikkeling voor de toekomst van deze klant.  
Dankzij deze benadering is het voor alle partijen eerder duidelijk waar de knelpunten zitten en welke 
hulp op dat moment de beste oplossing biedt. Hierbij is de samenwerking met de ketenpartners van 
groot belang. De ISD heeft diverse keren voor ketenpartners en hun klanten een voorlichting 
georganiseerd.   
 
De nieuwe werkwijze heeft niet geleid tot een afname van nieuwe klanten, maar dat was ook niet de 
ambitie. Het uitgangspunt was dat duidelijk werd welk traject het beste bij de klant past. Daarnaast 
hebben het aantal crisissituaties en de economische recessie invloed op het aantal klanten. 
Daarnaast heeft ook de economische invloed In 2014 onderzoeken we of de nieuwe werkwijze het 
beoogde resultaat heeft.  
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Schulddienstverlening ISD Bollenstreek 2013  
Periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013      
 Hillegom Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal 

Aantal trajecten per 01-01-2013 81 52 52 45 67 297 
Instroom trajecten 2013             
Convenant Woningbouwverenigingen 2 1 0 0 1 4 

Crisis (afsluiting gas en licht) 2 0 1 0 0 3 

Crisis (afsluiting water) 0 0 0 0 0 0 

Crisis (huisuitzetting) 2 0 2 1 0 5 

Echtscheiding 2 5 1 2 5 15 

Gedrag (verslaving, psychosociale problematiek) 3 2 7 0 8 20 

Inkomsten terugval 8 4 5 5 10 32 

Onvoldoende inzicht 3 4 2 3 2 14 

Overbesteding 8 5 5 1 8 27 

Zakelijke schulden 1 5 3 2 2 13 

Overige* 10 4 3 3 3 23 

Onbekend* 9 4 10 5 8 36 

Totaal 50 34 39 22 47 192 
Uitstroom trajecten 2013             
Echtscheiding 0 0 0 1 0 1 

Geen aanvraagd ingediend 3 2 1 0 2 8 

Niet houden aan regels 13 6 6 2 7 34 

Niet verschenen op gesprek 2 1 2 0 1 6 

Op initiatief van klant 0 1 5 2 4 12 

Regelt schulden zelf 4 3 4 5 1 17 

Schuldenvrij 17 3 4 4 13 41 

WSNP 1 3 7 0 1 12 

Onbekend* 7 3 8 6 3 27 

Totaal 47 22 37 20 32 158 

       

Aantal trajecten per 31-12-2013 84 64 54 47 82 331 

       

Gemiddelde schuld per traject 33.198 25.082 43.143 35.423 41.375 35.701 

            
Verdeling schulden             
Bank 25% 5% 5% 11% 16% 17% 

Belasting 7% 2% 4% 4% 4% 5% 

Huishouding 6% 3% 7% 5% 13% 9% 

Incasso 58% 27% 55% 33% 52% 60% 

Postbedrijven 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

Overige* 3% 6% 3% 5% 6% 6% 

        
Aantal trajecten naar geslacht             
Mannelijk 44 42 32 27 48 193 

Vrouwelijk 40 22 22 20 34 138 

Totaal 84 64 54 47 82 331 
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Aantal trajecten naar woonsituatie           
Alleenstaande 43 36 38 22 33 172 

Alleenstaande ouder 14 9 4 9 15 51 

Paar, geen gemeenschap van goederen, beiden in 
regeling 4 2 1 2 3 12 

Paar, geen gemeenschap van goederen, één in 
regeling 6 7 0 9 9 31 

Paar, gemeenschap van goederen, beiden in 
regeling 12 8 7 5 14 46 

Paar, gemeenschap van goederen, één in regeling 0 0 0 0 0 0 

Onbekend* 5 2 4 0 8 19 

Totaal 84 64 54 47 82 331 
       
Aantal trajecten naar leeftijd             
< 30 jaar 7 4 10 2 14 37 

30 - 40 jaar 19 17 10 10 13 69 

40 - 50 jaar 26 17 7 18 20 88 

50 - 60 jaar 17 12 21 12 22 84 

> 60 jaar 15 14 6 5 13 53 

Totaal 84 64 54 47 82 331 
*Overig betekent een samenvoeging van een aantal redenen. 
 Onbekend betekent dat we nog niet weten in welke categorie we het moeten opnemen. 
 
 
Wat heeft het gekost? 
 
Verdeling kosten participatie 2012 Begroot  Realisatie 2013 
Externe trajecten 778.075 577.103 585.218 
Vrijval WIN reserve 2013 - - -64.668 
Inzet ISD   1.243.374 600.000 775.469 

Totaal 2.021.449 1.177.103 1.296.019 
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3.2 Inkomen 
 
Wat wilden we bereiken? 
Door vergaande automatisering is het mogelijk bestanden te vergelijken met andere organisaties in 
en buiten de keten. In 2013 zijn meer organisaties aangesloten bij het DKD (Digitaal Klant Dossier). 
Hierdoor kunnen onze medewerkers ieder signaal snel en effectief onderzoeken zodat we snel inzicht 
hebben in welke aanvrager recht heeft op bijstand. 
 
We blijven ons verder ontwikkelen op het gebied van e-dienstverlening. Invulformulieren via de 
website zullen we steeds beter kunnen afhandelen met behulp van nieuwe technieken. In 2013 zal 
het archief van de ISD helemaal digitaal zijn. We verwachten dat veel correspondentie met de cliënt 
via e-mail gaat en dat het merendeel van de aanvragen via internet binnenkomt. De ISD heeft 
gekozen om daarbij geen voortrekkersrol te vervullen. 
 
Handhaving 
 
Wat wilden wij bereiken? 
Dat alle klanten van de ISD Bollenstreek zich houden aan de wet- en regelgeving. 
 
 
Doelstellingen 2013 Prioriteit Kwantitatief effect 
Aanscherping van het 
handhavingsbeleid 

Het invoeren van de zogenaamde 
Fraudewet en de verordening verrekening 
bestuurlijke boete bij recidive;  het 
opnieuw vaststellen van de 
Maatregelenverordeningen en de 
Handhavingsverordening; 
het opstellen van het protocol 
Huisbezoeken en nieuw 
debiteurenbeleidsplan 
 

Bevorderen van de spontane 
nalevingsbereidheid van de klant  

Jongeren terug laten keren naar 
(reguliere) scholing 

Jongeren aanschrijven en toepassing 
geven aan artikel 13 WWB 

Het aantal jongeren in de uitkering 
verkleinen 

 
 
Groei aantal bijstandsklanten 
 
Het land verkeert al enige tijd in een economische recessie. Het aantal mensen met een 
bijstandsuitkering neemt toe, ook bij de ISD Bollenstreek. 
 
Gemeente 2011 2012 2013 
Hillegom 177 190 191 
Lisse 145 151 168 
Noordwijk 209 198 219 
Noordwijkerhout 122 131 137 
Teylingen 185 200 213 

Totaal 838 870 928 
 
 
Financieel risico 
Het stijgend aantal klanten leidt tot een financieel risico, nu gemeenten sedert 2004 zelf financieel 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de bijstandswet. Als de budgetten achterblijven bij de 
uitgaven kan voor de gemeenten een financieel nadeel ontstaan. 
Het is dus zaak om die maatregelen te nemen die zoveel mogelijk voorkomen dat tekorten ontstaan 
op het Inkomensdeel van waaruit de uitkeringen betaald worden. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 
 
Effectief handhavingsbeleid 
Tot die maatregelen behoort in ieder geval een effectief (hoogwaardig) handhavingsbeleid. 
Hieronder wordt verstaan: 
Alle activiteiten die ervoor zorgen dat mensen zich aan de wet- en regelgeving houden. 
Voorop staat het bevorderen van de spontane nalevingsbereidheid. 
 
Bezuinigingen Rijk 
Dit alles geldt te meer nu het Rijk, zoals bekend, moet bezuinigen. 
 
Aanscherping van het  handhavingsbeleid als antwoord op de recessie en bezuinigingsnoodzaak 
De ISD Bollenstreek is zich bewust van het financieel risico voor de ISD gemeenten bij de uitvoering 
van de bijstandswet. We hebben in 2013 het beleid in deze verder aangescherpt, mede dankzij de 
inwerkingtreding van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZ-wetgeving (hierna de 
Fraudewet). Tevens zijn de mogelijkheden verruimd voor gemeenten om op huisbezoek te gaan bij 
uitkeringsgerechtigden (Wet huisbezoeken; een regeling in de sociale zekerheid van de 
rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van huisbezoek). 
 
Fraudewet 
De Fraudewet regelt dat fraude met uitkeringen op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid 
veel zwaarder wordt bestraft. Ook hebben gemeenten minder beleidsvrijheid gekregen op het gebied 
van handhaving. 
De nieuwe wet vraagt om beleidskeuzes, zowel van de gemeenteraden als het dagelijks bestuur. 
Bij deze beleidskeuzes zijn de volgende uitgangspunten leidend: 

- fraude mag nooit lonen 
- werken moet lonen 
- zoveel mogelijk aansluiten bij het huidig beleid van hoogwaardige handhaving 

 
Bestuurlijke boete 
De Fraudewet heeft de bestuurlijke boete geïntroduceerd. Wanneer klanten de inlichtingenplicht niet 
nakomen verlagen we de bijstand niet meer, maar leggen we de klant een boete op. De hoogte van 
de boete is gelijk aan het maximale netto benadelingsbedrag. Dit betekent dat wanneer het netto 
benadelingsbedrag € 10.000 bedraagt de boete ook € 10.000 kan bedragen (afhankelijk van de mate 
van verwijtbaarheid).  
In de situatie dat het benadelingsbedrag nihil is geven we een waarschuwing in plaats van een boete,  
(die dan,volgens de wet, € 150 zou hebben bedragen). 
 
We verwachten dat van de mogelijkheid een boete op te leggen een sterke preventieve werking 
uitgaat.  
 
Boetes 2013 
Gemeenten Opgelegde 

boetes Boetes  €  
Hillegom 5 1.199  
Lisse 0 - 
Noordwijk 1 1.504 
Noordwijkerhout 0 - 
Teylingen 3   700 
Totaal 9 3.403 
 
Bij de meeste gevallen is sprake van een nulfraude. We hebben deze klanten  een waarschuwing 
gegeven. In incidentele gevallen was sprake van enige verwijtbaarheid.  
De boetes zijn pas in 2013 ingevoerd, waarbij in eerste instantie veel waarschuwingen zijn opgelegd. 
De wettelijke afhandeltermijn voor boetes is één jaar. We verwachten dat het aantal boetes in 2014 
toeneemt. 
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Vroegtijdig informeren van de klant 
Het door de ISD Bollenstreek gevoerde  hoogwaardig handhavingsbeleid kent een aantal visie 
elementen waaronder het vroegtijdig informeren van de klant. Juiste en tijdige informatie is een 
noodzakelijke voorwaarde voor een kwalitatief goede handhaving. 
Dit is reden geweest om in juli 2013 een groot deel van de jongeren (tot 27 jaar) in de uitkering aan te 
schrijven en hen er op te wijzen dat zij gebruik moeten maken van de mogelijkheden die reguliere 
scholing hen biedt. De wetgever heeft namelijk in artikel 13 WWB geregeld dat jongeren die recht 
hebben op studiefinanciering uitgesloten kunnen worden van de bijstandsuitkering. 
 
Wat hebben we bereikt? 
Deze actie heeft er toe geleid dat in 2013 relatief veel jongeren zijn uitgestroomd uit de uitkering 
omdat zij regulier onderwijs zijn gaan volgen. Het aantal jongeren in de uitkering is dan ook mede 
hierdoor ten opzichte van 2012 gedaald van 60 naar 55. 
 
 
Gemeenten Uitstroom jongeren naar reguliere scholing na 

aanschrijving 
Hillegom    6 
Lisse    2 
Noordwijk    2 
Noordwijkerhout    3 
Teylingen    6 
Totaal   19 
 
Aantal jongeren in de uitkering 
Gemeenten 2012 2013 
Hillegom 18   12 
Lisse  6     9 
Noordwijk  8     9 
Noordwijkerhout  8     9 
Teylingen 20   16 
Totaal 60   55 
 
 
Wat heeft het gekost? 
 
Uitgaven I-deel     x € 1.000 

Inkomen 2012 begroting 2013 

BUIG 
    

11.497  11.539                 12.677  

Bbz 
                

67 - 301                        

Totaal inkomen 11.564 11.539 12.978 
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3.3 Zorg 
 
Wmo 
 
Wat wilden we bereiken? 
 
Maatschappelijk effect 
De ISD wil ervoor zorgen dat iedere bewoner van de Bollenstreek de voorziening krijgt die hij 
nodig heeft, als blijkt dat de ondersteuning niet geboden kan worden vanuit de eigen kracht, het 
sociale netwerk of voorliggende voorzieningen. Dat willen we snel en efficiënt doen. Het is een 
continue proces om de doorlooptijden naar beneden te krijgen, de administratieve rompslomp te 
beperken en de klantvriendelijkheid te vergoten. Het is onze ambitie om ook bij dit programma 
onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.  
 
Doelstellingen 2013 Prioriteit Kwantitatief effect 
 
Kanteling van de Wmo 

 
* (Cultuur)omslag maken bij zowel 
professionals als bij burger van 
claimgericht naar vraaggericht.  
* Uitgaan van eigen kracht en 
sociaal netwerk om te komen tot 
oplossingen van de ondervonden 
problemen.  
* De Wmo is vangnet 

 
Maatwerk  
 
Vermindering van de uitgaven 

 
Implementeren van de 
keukentafelgesprekken 

* Werkafspraken tussen 
gesprekspartijen en gemeente 
* met burgers in gesprek  
*burgers voorlichten over de 
“nieuwe” Wmo 
 

Klanten voelen zich gehoord 
 
Integrale benadering van de 
ondervonden problemen 

 
Afsluiten nieuwe 
raamovereenkomsten hulpmiddelen 
en woningaanpassingen 

 
* kwaliteit en prijs staan centraal 
* Sociaal Return on Investment 
*ontwikkelen collectieve 
voorzieningen 

Raamovereenkomst hulpmiddelen en 
woningaanpassingen.  
 
Start pilot rolstoel- scootmobielpool 

 
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In januari zijn we gestart met de kanteling van de Wmo. Daarbij staat centraal: wat is het 
probleem en wat is de oplossing. In een gesprek met de klant kijken we naar alle aspecten van 
diverse leefgebieden. Daarbij komen acht onderwerpen aan de orde: huisvesting, lichamelijk 
functioneren, psychisch functioneren, sociaal functioneren, praktisch functioneren, 
dagbesteding, zingeving en financiën. Het doel van dit ‘keukentafelgesprek’ is samen met de 
klant een open gesprek voeren, waarbij ruimte is voor de bovengenoemde onderwerpen. We 
bespreken alle mogelijke opties en oplossingen met de klant. Daarbij zoeken we naar een 
passende oplossing. Die kan zitten in het directe netwerk, de eigen leefomgeving door hulp van 
buren of familie te vragen. We kunnen ook externe partijen inschakelen, zoals bijvoorbeeld de 
klussenbus. Als gespreksvoerder proberen we de klant zoveel mogelijk te stimuleren om zelf te 
bedenken wat een juiste oplossing is. We werken dus niet langer claimgericht. Naast de ISD 
Bollenstreek zijn er verschillende partijen die de gesprekken voeren. Indien uit het 
keukentafelgesprek blijkt dat een individuele voorziening de beste oplossing is, gaat de ISD 
over tot een indicatiegesprek. Op die manier ontstaat een aanvraag voor een individuele 
voorziening. In 2014 vindt een evaluatie plaats. 
 
Het invoeren van een “gekantelde” verordening heeft tot doel: 

 Nadruk op eigen verantwoordelijkheid van de burger en zijn sociaal netwerk; 
 Meer ruimte in de regelgeving voor het bieden van maatwerk; 
 Kosten van de individuele voorzieningen beheersbaar houden. 

 
Centraal in deze verordening staat het denken in resultaten. Dit is een praktische vertaling van 
de compensatieplicht naar concrete resultaten. De resultaten maken het voor de gemeente 
duidelijk tot waar hun verantwoordelijkheid reikt. De manier waarop dezelfde resultaten worden 
behaald kan per situatie sterk verschillen. Het gaat er om een oplossing te vinden die past bij de 
individuele situatie van de burger en die ook leidt tot het behalen van het resultaat.  
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Voor de individuele burger betekent dit dat de nadruk ligt op de vraag wat hij nodig heeft en niet 
op de vraag waar hij recht op heeft (van claimgericht naar resultaatgericht). Het betekent dat er 
een nadrukkelijk beroep wordt gedaan op de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de 
burger. Daarmee bedoelen we dat wat iemand zelf (nog) kan en vaak ook graag zelf wil blijven 
doen maar ook wat familie, vrienden en buren kunnen betekenen. Bij het zoeken naar een 
oplossing kijken we naar het algemeen toegankelijke aanbod van de gemeente zoals het 
welzijnswerk.  
 
Kernbegrippen zijn het leveren van maatwerk, uitgaan van te bereiken resultaten en eigen 
verantwoordelijkheid.  
 
Om antwoord te krijgen op de vraag wat de burger echt nodig heeft (welke resultaten moeten 
we bereiken) gaan we met de burger in gesprek, ook wel het keukentafelgesprek genoemd. 
In het gesprek tussen burger en (een vertegenwoordiger van) de gemeente brengen we de 
situatie in kaart en maken we afspraken over passende oplossingen. Het gesprek kan bestaan 
uit één of meer contacten. Niet alleen de beperking van de burger staat hierbij centraal, maar 
ook de context waarin hij die beperking ervaart. Startpunt en basis voor het gesprek is een 
“melding”, waarin de situatie in brede zin beschreven is en niet een aanvraag voor een 
specifieke voorziening. Individuele voorzieningen zijn nu het sluitstuk bij het komen tot 
oplossingen voor de ondervonden beperkingen. 
 
Verschillende partijen voeren de gesprekken. Per gemeente verschilt dit van consulenten van 
de ISD Bollenstreek, medewerkers van de gemeenten tot en met het maatschappelijk 
middenveld (o.a. MEE, Kwadraad, Welzijn ouderen).  
Ter voorbereiding van de gespreksvoering zijn de gespreksvoerders geschoold om op uniforme 
wijze de gesprekken te voeren en zijn gezamenlijk formats ontwikkeld voor het meldings- en het 
verslagformulier.  
 
Het jaar 2013 was een proefjaar waarin iedere gemeente nog een eigen werkwijze heeft 
gehanteerd en er op verschillende wijzen is aangestuurd en gecoördineerd.  De formulieren en 
werkprocessen zijn doorontwikkeld en bijgesteld en er zijn aanvullende maatregelen genomen 
om het gebruik en de kosten van individuele voorzieningen terug te dringen.   
 
Met het aflopen van het proefjaar is er voldoende tijd verstreken voor een evaluatie die 
bruikbare informatie oplevert voor toetsing van de aanpak en aanbevelingen voor de toekomst. 
Deze evaluatie vindt plaats in het eerste kwartaal van 2014.  
 
Eigen bijdrage 
Met ingang van 1 juli 2013 betalen nu ook de inwoners van de gemeente Hillegom voor 
individuele woon- en vervoersvoorzieningen via de Wmo een eigen bijdrage. De overige 
gemeenten hebben dit al per 1 januari 2012 ingevoerd.  
 
De eigen bijdrage dient een tweeledig doel. Ten eerste past het binnen het beeld van de Wmo 
waarbij de nadruk wordt gelegd op eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden. Hoewel 
dit grondbeginsel als hoofduitgangspunt diende voor de invoering van de eigen bijdrage 
speelde ook het financiële effect een rol. Extra inkomsten uit eigen bijdragen Wmo dragen bij 
aan het realiseren en behouden van een financieel toekomstbestendig systeem van individuele 
voorzieningen.  
 
Hulp bij het huishouden 
Het besluit om klanten die hulp bij het huishouden ontvangen niet meer jaarlijks op de 
zorgtoewijzing te plaatsen met als mogelijk gevolg jaarlijks een andere zorgaanbieder is positief 
ontvangen. De klant weet waar die aan toe is en zorgaanbieders kunnen hun bedrijfsvoering 
beter afstemmen. 
 
Pgb verantwoording 
In diverse media is veel te doen geweest over de juiste besteding van Pgb’s en het gebrek aan 
controle daarop. Dat is mede de aanleiding geweest om een nieuwe werkwijze voor de controle 
op Pgb’s in te voeren. We hebben gekozen voor een werkwijze, die is gebaseerd op het 
systeem van de Belastingdienst.  
Iedereen die een PGB heeft gekregen legt verantwoording af over de besteding van het budget. 
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We trekken een steekproef van 10% van de verstrekte PGB’s plus alle PGB’s groter dan  
€ 5.000. Deze klanten moeten bewijsstukken overleggen van het bestede budget.  
 
We hebben deze verantwoording digitaal opgepakt met een PGB-tool. Met een inlog via Digid 
kunnen onze klanten via internet verantwoording afleggen. Deze tool genereert op basis van 
het BSN het bedrag dat de ISD als voorschot heeft uitbetaald aan de klant. De klant vult zijn 
bestede bedrag in, waarna blijkt of het bedrag volledig is besteed. Als uit deze berekening blijkt 
dat de klant niet het gehele bedrag van de PGB heeft besteed, genereert deze tool het bedrag 
van de terugvordering.  
  
Met deze werkwijze is er meer inzicht op de besteding van Pgb’s en hebben we alle teveel 
verstrekte Pgb gelden (circa € 80.000) terugontvangen. 
 
Inkoop Wmo producten 
 
Hulpmiddelen en trapliften 
Met ingang van 1 januari 2013 is een nieuwe raamovereenkomst gesloten met een drietal 
leveranciers van hulpmiddelen.  
 
De aanbesteding die aan de raamovereenkomst ten grondslag ligt is gericht op kwaliteit en 
prijs. Het programma van eisen bevatte minimumeisen waaraan de inschrijver moet voldoen. 
Naast vaste kwaliteitseisen is aan inschrijvers gevraagd naar hun eigen visie en werkwijze 
betreffende bepaalde kwaliteitseisen. 
 
Onderdeel van het kwaliteitsaspect is de jaarlijkse onafhankelijke contractmonitoring. 
Contractmonitoring gaat na of de contractpartijen de raamovereenkomst naleven.  Dit betreft de 
naleving van de werkafspraken, de hoogte van de tarieven, de levertijden en dergelijke. Slechte 
prestaties kunnen leiden tot een boete of (in het uiterste geval) tot ontbinding van het contract. 
Contractmonitoring draagt ook bij aan reële inschrijvingen; alle inschrijvers weten dat we de 
aanbiedingen in de praktijk laten toetsen door een onafhankelijke derde. 
 
Twee andere onderdelen van de aanbesteding waren Sociaal Return on Investment (SRoI) en 
het realiseren van collectieve voorzieningen (rolstoel- scootmobielpool). 
 
Bij de SRoI verbinden de aanbieders zich ertoe een bedrag van de contractwaarde te besteden 
aan: 

 Lonen ten behoeve van de inzet van uitkeringsgerechtigden 
 Leer/werkplekken in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg 
 Werkervaringsplekken aanbieden aan uitkeringsgerechtigden 
 

Aanbieders hebben in 2013 een eerste aanzet gemaakt om invulling te geven aan 
bovengenoemde opdracht. 
 
Eind 2013 is samen met de leveranciers gewerkt aan het opzetten van een scoot- en 
rolstoelpool. In januari 2014 zijn twee gemeenten gestart met een pilot rolstoel-scootmobielpool 
voor de duur van één jaar. De aanbesteding heeft verder geresulteerd in aanzienlijk lagere 
tarieven.  
 
Woningaanpassingen 
Voor woningaanpassingen is een nieuwe raamovereenkomst afgesloten. De aanbesteding 
woningaanpassingen is opgedeeld in drie percelen, te weten: 

 Eenvoudige woningaanpassingen  
 Elektrische deuropeners  
 Complexe woningaanpassingen  

 
Onder eenvoudige woningaanpassingen wordt onder andere verstaan het weghalen van 
drempels, het plaatsen van vlonders, toiletvoorzieningen. De elektrische deuropeners zijn apart 
aangeboden. Reden hiervan is dat er bedrijven zijn die elektrische deuropeners leveren maar 
geen andere voorzieningen. Deze bedrijven kunnen de elektrische deuropeners voor een 
scherpe prijs leveren. Dit is bij de aanbesteding ook gebleken. 
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Voor het eerst zijn complexe woningaanpassingen aanbesteed. Bij complexe 
woningaanpassingen gaat het bijvoorbeeld om het aanpassen van een badkamer. Hier zijn 
vaak grotere bedragen bij gemoeid. Voor 2013 was het zo geregeld dat de klant werd gevraagd 
om drie offertes in te leveren. Op basis van de goedkoopste offerte werd de hoogte van de 
financiële tegemoetkoming vastgesteld en verstrekt. Het bedrag dat werd verstrekt was 
afhankelijk van de offertes die de klant inleverde en dit waren niet per definitie de goedkoopst 
mogelijke offertes. Nu is met drie aanbieders een raamovereenkomst gesloten. Ingeval van een 
dure woningaanpassing worden om de prijs te bepalen de offertes opgevraagd bij de 
gecontracteerde aanbieders. De hoogte van de financiële tegemoetkoming wordt daarop 
gebaseerd. Het staat de klant vrij om de woningaanpassing door een andere aanbieder te laten 
uitvoeren, maar indien daar meerkosten aan verbonden zijn, zijn die voor rekening van de klant. 
Er is geen sprake van verplichte winkelnering. Door de hoogte van de financiële 
tegemoetkoming vast te stellen op basis van een offerte van één van de contractanten wordt 
uitgegaan van de goedkoopst compenserende voorziening.  
 
Net als bij hulpmiddelen maakt contractmonitoring ook bij woningaanpassingen een belangrijk 
onderdeel uit van de gesloten overeenkomsten. 
 
Wat hebben we bereikt? 
De keukentafelgesprekken zijn geïmplementeerd en werkafspraken tussen gemeenten en 
gesprekspartijen zijn tot stand gekomen. Alle gemeenten hebben afstemmingsoverleg met de 
gesprekspartijen om de uitvoering te optimaliseren. Daarnaast zijn intervisiegroepen gevormd, 
die casuïstieken bespreken. 
 
Eigen bijdrage 
De uitgangspunten hebben zich ook over 2013 vertaald naar een vermindering van de uitgaven 
van de individuele voorzieningen, een afname van het aantal voorzieningen, zoals 
scootmobielen en een toename aan extra inkomsten vanuit de eigen bijdrage. 
 
Hulp bij het huishouden 
Het effect in 2012 van de aanpassing van de beleidsregel heeft ook in 2013 zijn doorwerking 
gehad. Aanbieders zijn ook in 2013 in staat een scherper tarief neer te leggen omdat ze weten 
dat de klant langer aan hun gebonden is. Dit heeft zich vertaald in een daling van de uitgaven 
op het gebied van de hulp bij het huishouden.  
 
 
Bijzondere bijstand en minimabeleid 
 
Wat wilden we bereiken? 
Het terugdringen van armoede onder de inwoners van de ISD-gemeenten. 
 
Doelstellingen 2013 Prioriteit Kwantitatief effect 
Het terugdringen van armoede 
onder inwoners van de ISD-
gemeenten. 

Stimuleren van het gebruik van 
inkomensondersteunende 
voorzieningen. 

Optimalisering van het gebruik van 
inkomensondersteunende 
voorzieningen. 

 
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
In 2009 heeft de ISD op verzoek van de gemeenteraden het bijzondere bijstands- en 
minimabeleid verruimd. De daarop volgende jaren zijn de uitgaven voor bijzondere bijstand en 
de minimaregelingen dan ook gestegen. De groei was, behalve aan verruiming van het beleid, 
ook te danken aan allerlei andere maatregelen die de ISD heeft genomen om het niet-gebruik 
van regelingen tegen te gaan. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld de uitgave van 
uitgebreidere informatie in folders en op de website van de ISD Bollenstreek, vereenvoudiging 
van procedures, het inzetten van formulierenbrigades. Ook het economische dal waarin 
Nederland verkeert, was natuurlijk een oorzaak van de stijging van de uitgaven. 
 
De ISD heeft eind 2013 een voorstel aan u voorgelegd om het bijzondere bijstands- en 
minimabeleid te kantelen. In dit gekantelde beleid wordt een link gelegd met het 
participatiebeleid. Bedoeling is dat een integraal beleid ontstaat, waarbij de focus ligt op 
activering/participatie van mensen. 
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Dit voorstel is voorgelegd aan de gemeenteraden die in de gelegenheid zijn gesteld om hun 
gevoelens over dit onderwerp kenbaar te maken.  
 
Wat hebben we bereikt? 
In 2012 was voor het eerst sprake van een daling van de uitgaven. In 2013 zijn de uitgaven ten 
opzichte van 2012 gestegen met 13,5%.  
 
  2012  2013   verschil 
Hillegom   315.923   329.893   13.970 
Lisse   188.607   247.665   59.058 
Noordwijk   264.331   288.448   24.117 
N’hout   210.885   227.052   16.167 
Teylingen   276.044   331.965   55.921 

        
Totaal  1.255.790   1.425.024   169.234 

 
Uit het overzicht blijkt dat de uitgaven in alle gemeenten zijn gestegen, de mate van stijging 
wisselt wel per gemeente. In de gemeente Lisse en Teylingen is sprake van de grootste stijging.   
In Lisse zijn vooral de uitgaven voor de individuele bijzondere bijstand in 2013 aanzienlijk 
gestegen. In Teylingen zijn de uitgaven langdurigheidstoeslag aanzienlijk gestegen. 
 
 
Individuele bijzondere bijstand 
De uitgaven voor de individuele bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten die voortvloeien 
uit bijzondere omstandigheden zijn in 2013 gemiddeld met 2,3% gestegen. Net als voorgaande 
jaren is in enkele gemeenten sprake van een stijging, terwijl in andere gemeenten sprake is van 
(behoorlijke) daling. Er valt geen oorzaak aan te wijzen voor deze verschillen. 
 
Minimabeleid 
Ook het minimabeleid is in 2013 ongewijzigd voortgezet. Wel zijn in Noordwijk nu de gevolgen 
van een wijziging van de WWB in 2012 zichtbaar. Door de wetswijziging moest de 
inkomensgrens voor de regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen en de regeling 
sportieve en sociaal culturele activiteiten (regeling SSCA) worden verlaagd van 130% naar 
110%. De doelgroep van de regeling SSCA is daardoor verkleind. Er gold in 2012 echter nog 
een overgangsrecht. De effecten zijn daarom in 2013 zichtbaar geworden. 
 
Collectieve aanvullende zorgverzekering 
De uitgaven voor de collectieve aanvullende zorgverzekering zijn in 2013 licht gedaald. Alleen 
in Noordwijk was sprake van een lichte stijging van de uitgaven. Dit heeft waarschijnlijk te 
maken met het feit dat Noordwijk in 2010 heeft besloten om de collectieve aanvullende 
zorgverzekering aan te bieden, waar de andere gemeenten deze verzekering al jaren 
aanbieden. 
De daling van de uitgaven in de andere gemeenten is waarschijnlijk het gevolg van het gegeven 
dat klanten zelf een iets hoger deel in de kosten van de premie moesten betalen, waardoor de 
bijdrage in de premie van de gemeenten iets is gedaald.  
 
Regeling sportieve en sociaal culturele activiteiten (SSCA) 
Ook in 2013 zijn de uitgaven in alle gemeenten, met uitzondering van de gemeente Noordwijk, 
licht gestegen met gemiddeld 4,8%. De daling in uitgaven in Noordwijk valt te verklaren door de 
voornoemde wettelijke beperking van de doelgroep. Alleen personen met een inkomen tot 
110% van het minimum kwamen in 2013 nog in aanmerking voor SSCA. 
 
Regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 
De uitgaven voor deze regeling zijn gedaald met 12,3%. Deze daling komt vrijwel geheel voor 
rekening van de gemeente Noordwijk, als gevolg van bovengenoemde beperking van de 
doelgroep tot personen met een inkomen tot 110% van het minimum. 
 
Langdurigheidstoeslag 
De uitgaven voor de langdurigheidstoeslag zijn met gemiddeld 6% gestegen. Uitschieters zijn 
Noordwijk en Teylingen. In Noordwijk zijn de uitgaven voor de langdurigheidstoeslag fors 
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gedaald, terwijl in Teylingen juist sprake was van een aanzienlijke stijging van de uitgaven 
langdurigheidstoeslag. Onduidelijk is wat de oorzaak is hiervan. 
 
 
Wat heeft het gekost? 
 
Zorguitgaven  Realisatie Begroting Realisatie 
 x € 1000 x € 1000 x € 1000 
  2012 2013 2013 
    
WMO    
WMO - Hulp bij huishouding             6.496                    -               5.723  
WMO - PGB             1.606                     -              1.434  

WMO- totaal Hulp bij Huishouden             8.102              8.103             7.157  
WMO - rolstoelen                636                 453               453  
WMO - vervoersvoorzieningen             2.703            2.590             2.146  
WMO - woonvoorzieningen                782                 803                599  
WMO - onderzoekskosten                  24                   27                  14  
WMO- eigen bijdrage            -1.948          -2.011         -2.251 

totaal WMO           10.298              9.965             8.118  
    
Inkomensondersteunde voorzieningen    
Bijzondere bijstand 1.256             1.308           1.425  
Kinderopvang                  37                    -                      -  

Totaal inkomensondersteunde voorzieningen              1.292             1.308              1.425  
    

Totaal zorg 11.591           11.273              9.544  
 
De kosten voor Wmo zijn lager uitgevallen dan begroot. De belangrijkste wetenswaardigheden 
hierbij zijn: 

 Een gemiddeld kortingspercentage bij de HbH van 18% (€ 750.000 besparing); 
 De aanbesteding voor hulpmiddelen, die gemiddeld 40% besparing met zich meebrengt 

(€ 800.000); 
 De invoering van een eigen bijdrage, waardoor meer ontvangsten ontstaan (€ 300.000); 

een belangrijke bijwerking van de invoering van de eigen bijdrage is de terugdringing 
van het gebruik (€ 150.000); 

 In 2014 wordt duidelijk of de kanteling invloed heeft op het aantal individuele 
voorzieningen 

 Door de toenemende vergrijzing hebben we altijd verwacht dat het gebruik zou stijgen. 
(De hierboven vermelde bedragen zijn indicatief) 
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4 Paragrafen 
 

4.1 Lokale heffingen 
De ISD kent geen lokale heffingen. 
 

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

1 x  5  = 5 schade oplopend 
tot maximaal  
€ 771.000 (dit is de 
aanschafwaarde 
van de vaste activa 
per 31-12-2013). 
Huur ander pand  
€ 70.000 

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

Fraude/ 
integriteitsschendingen 

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

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

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

3 x 3 = 9 Wachtgeld-
verplichtingen + 
bovenwettelijke 
uitkering  40 fte’s  
(WMO)  
€ 4.500.000  
tot € 8.200.000 bij 
opheffing ISD 
 
Schaalnadelen : PM 
 
 
 
 

Afsluiten tijdelijke 
arbeidscontracten.   
Overgang ISD personeel naar 
gemeenten/andere organisaties 
die taken overnemen. 
Begeleiding bij van werk naar 
werktrajecten.  

Automatisering, 
gegevens weg als 
gevolg van calamiteit 
bij bv gemeente 
Teylingen (bv brand) 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jaarrekening 2013 ISD Bollenstreek 
maart 2014 

29

2. Specifieke risico’s 
 

Gebeurtenis Kans x effect = risico  maatregel 
Invoeren  
Participatiewet 

4 x 1 = 4 Inhuur extra fte’s 
voor invoering, te 
weinig middelen 
van Rijk naar 
gemeenten/ISD 
€ 100.000 

Tijdig keuzen in beleid 
maken/begrotingswijziging 
indienen bij gemeenten. 

WWB : Toename 
WWB/Ioaw/Ioaz 
klanten als gevolg 
economische crisis/ 
minder 
participatiegelden 

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

Poortwachterfunctie, handhaven, 
re-integratie-activiteiten. 
Aanvragen MAU. Tekorten gedekt 
door gemeenten** 
Inkrimpen afdeling re-integratie 

Toename beroep op 
bijzondere bijstand 

4 x 1 = 4 10 % toename =  
€ 140.000 

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

Toename beroep op 
individuele 
voorzieningen 
ingevolge de WMO 

4 x 2 = 8 10 % toename =  
€ 1.100.000 

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

Decentralisatie AWBZ 
taken naar gemeenten 
zonder toereikende 
middelen voor 
uitvoering  

3 x 2 = 6 Inhuur extra fte’s 
voor invoering, te 
weinig middelen 
van Rijk naar 
gemeenten/ISD 
€ 100.000 
 

Beleidsmatig kiezen voor wettelijk 
minimale variant en meer 
algemene voorzieningen, 
begrotingswijziging indienen bij 
gemeenten. 

 
 
 
 

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 10 jaar (de duur van het huurcontract). Hetzelfde geldt voor de investering in 
automatisering, zij het dat de afschrijvingsperiode daarbij drie jaar bedraagt. Er worden voor deze vaste 
activa geen kostenegalisatievoorzieningen voor grootonderhoud getroffen. De onderhoudskosten worden 
derhalve jaarlijks begroot en verantwoord. 
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4.4 Financiering 

4.4.1 Financiering 
Het Rijk heeft in 2000 regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal 
beheren. Dit staat in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). 
In de wet Fido is geregeld dat overheden de toezichthouders informeren over de kasgeldlimiet. 
Het gaat bij de kasgeldlimiet om het beperken van renterisico's op de korte schuld. Korte schuld 
is bedoeld voor het financieren van lopende uitgaven. De kasgeldlimiet is gekoppeld aan het 
begrotingstotaal, dat wil zeggen de totale lasten van de begroting, inclusief tegelijkertijd met de 
begroting vastgestelde begrotingswijzigingen.  
 
 
Tabel 1 Berekening kasgeldlimiet 2013 (Wet Fido): 
           x € 1.000 

Post Omschrijving 31-3-2013 30-6-2013 30-9-2013 31-12-2013 
      
1. Vlottende korte schuld 5.100 5.474 4.803 5.089 
2. Vlottende middelen 4.850 5.248 4.600 4.898 

            

3. Netto vlottende schuld (+), danwel 250 226 203 191 

 overschot vlottende middelen (-)     
      
4. Gemiddelde netto vlottende schuld (+), dan wel 250 226 203 191 
 gemiddelde overschot vlottende middelen (-)     
5. Kasgeldlimiet 2.599 2.599 2.599 2.557 

            

6a. Ruimte onder kasgeldlimiet 2.349 2.373 2.396 2.366 

6b. Overschrijding kasgeldlimiet     

            

7. Begrotingstotaal 31.700 31.700 31.700 31.180 

8. Percentage vastgesteld per min. Regeling 8,20% 2.599 2.599 2.599 2.557 

9. Kasgeldlimiet 2.599 2.599 2.599 2.557 

      
Toelichting     
      
Post 1: het gezamenlijke bedrag van:     
 opgenomen gelden met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van korter dan 1 jaar; 
 de schuld in rekening-courant;     
 de voor een termijn van korter dan 1 jaar ter bewaring in de kas gestorte gelden van derden; 
 overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de vaste schuld.   
Post 2: het gezamenlijke bedrag van:     
 de contante gelden in kas;     
 de tegoeden in rekening-courant;     
 de overige uitstaande gelden met een rentetypische looptijd van korter dan 1 jaar.  

Post 7: hier staat vermeld de stand van de begroting per 
1 januari van het desbetreffende jaar.         

 
De kasgeldlimiet als bedoeld in de Wet Fido wordt niet overschreden. 
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4.4.2 EMU-saldo 
Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (EMU) worden voor de 
staatschuld en het begrotingssaldo de definities gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde 
zijn. Er wordt nu gesproken over EMU-schuld en EMU-saldo. 
 
Het EMU-saldo is het gemiddelde saldo van de inkomsten en uitgaven van alle deelnemende 
landen aan de EMU. Het saldo geldt als norm waaraan de begroting en rekening van 
deelnemende landen worden getoetst. In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het 
EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag zijn. De 
inkomsten en uitgaven van de lokale overheid tellen mee voor de berekening van het EMU-
saldo van de totale Nederlandse overheid. Op basis van de wet Financiering Decentrale 
Overheden (Fido) heeft het Rijk mogelijkheden in te grijpen bij een dreigende overschrijding van 
het EMU-saldo voor zover dit wordt veroorzaakt door een ongewenste ontwikkeling van het 
EMU-saldo van de lokale overheid. 
 
Het EMU-saldo wordt berekend op kasbasis, dus de feitelijke geldstromen die in een jaar 
hebben plaatsgevonden. Terwijl de gemeenschappelijke regeling volgens het BBV met het 
baten- en lastenstelsel werkt. 
 
Tabel 2 BEREKENING EMU saldo 2013: 
 x € 1.000 

1. EMU exploitatiesaldo 0 
2. Invloed investeringen  
+ afschrijvingen 94 
3. Invloed voorzieningen  
+ toevoegingen aan voorzieningen  
"-/- onttrekkingen aan voorzieningen 0 
4. Invloed reserves  
5. Deelnemingen en aandelen  
EMU SALDO 94 

 
Emu-saldo is een verplichting en het cijfer zegt niets over het resultaat, omdat het een absoluut 
getal is.  

4.4.3 Schatkistbankieren 
De Eerste Kamer heeft op 10 december 2013 ingestemd met het wetsvoorstel verplicht 
schatkistbankieren. Dat betekent dat het verplicht schatkistbankieren voor decentrale 
overheden op 16 december 2013 van start is gegaan. 
 
Het drempelbedrag is bepaald op 0,75% van de begroting 2013 € 31.620.418, zijnde € 237.153 
met een minimum van € 250.000. 
 
Benutting van het drempelbedrag in december 2013: € 46.016. 
 
Voor de ISD Bollenstreek betekent schatkistbankieren dat wij onze overtollige middelen (alles > 
€ 250.000) aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat wij ons 
geld niet langer bij banken buiten de schatkist mogen aanhouden. 
Onze (verplichte) deelname aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld.  

4.4.4 Renterisiconorm 
De renterisiconorm is een wettelijke norm die betrekking heeft op de vaste schuld van de 
gemeente. Vaste schuld ontstaat wanneer leningen worden afgesloten met een rentetypische 
looptijd van 1 jaar of langer. De norm geeft het bedrag aan waarover de gemeente zich per 
begrotingsjaar maximaal mag bloot stellen aan renterisico. Voor gemeenschappelijke 
regelingen bedraagt de renterisiconorm 20% van het begrotingstotaal. De renterisiconorm als 
bedoeld in de Wet Fido wordt niet overschreden. 
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Tabel 3 Berekening renterisiconorm (Wet Fido): 
 x € 1.000 
Begrotingstotaal 31.615 
Percentage vastgesteld per min. regeling 20% 
  
Renterisiconorm 6.323 
  
Renteherzieningen 0 
Aflossingen 0 
  
Renterisico 0 
  
Ruimte onder renterisiconorm 6.323 

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

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

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

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

4.5 Verbonden partijen 
De ISD heeft geen verbonden partijen. 

4.6 Grondbeleid 
De ISD heeft grond noch grondbeleid. 

4.7 WNT 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) ingegaan. Hierin is bepaald dat topfunctionarissen niet meer mogen 
verdienen dan het wettelijk maximum: de WNT-norm. Jaarlijks wordt dit bedrag vastgesteld in 
een ministeriele regeling. 
De WNT-norm voor 2013 is € 228.599. 
Deze regeling is van toepassing op de functie directeur: 
Naam: Dhr. R.J. ’t Jong 
Beloning: € 87.218 
Sociale verzekeringspremies: € 7.224 
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen: € 3.100 
Voorzieningen ten behoeve van toekomstige uitkeringen: € 15.218 
(dit betreft werkgeverspremies voor pensioenpremie)  
Duur en omvang dienstverband: geheel 2013 voor 100%  
 
Hiermee blijft de ISD ruimschoots binnen de norm. 
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De ISD kent de volgende bestuursleden: 

Algemeen Bestuur   
Lid G. Kleijheeg Hillegom (tevens DB) 

lid A.Th. van Rijnberk Hillegom  
voorzitter A.D. de Roon Lisse (tevens DB) 
lid A.W.M. Spruit Lisse  
lid L.J. van Ast Noordwijk (tevens DB) 
lid G. van Duin Noordwijk  
lid B.J.M. de Haas Noordwijkerhout (tevens DB) 
lid J.C.F. Knapp Noordwijkerhout 
lid C.M.L. Lambrechts Teylingen (tevens DB) 
lid C.P. van Velzen Teylingen 

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

 
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging of onkostenvergoeding van de ISD. 

4.8 Formatieoverzicht per december 
 
Formatie ISD Bollenstreek 2013         Klanturen 
in fte’s totaal Overhead Niet-klanturen   Participatie Inkomen Zorg 
Directeur 1,00 1,00      
Medewerker P&O 0,89 0,89      
Beleidsmedewerker 2,56  2,00     
Juridisch medewerker 1,00  1,56     
Managementassistent/communicatiemedewerker 1,00 1,00      
Afdelingshoofd 1,00 1,00      
Consulent 37,69    9,49 10,76 17,44 
Medewerker 11,99    4,08 3,18 4,73 
Coördinator 3,72  3,72     
Kwaliteitsmedewerker 2,68  2,68     
Controller 1,00 1,00      
Applicatiebeheer 1,70 1,70      
Consulent financiën en control/Interne Controle 5,27 5,27      
Medewerker archief 1,00  1,00     
Conciërge 1,00 1,00      

Totaal fte’s 73,50 12,86 10,96   13,57 13,94 22,17 

Uren = 1.300 per fte 95.550 16.718 14.248  17.641 18.127 28.816 
Verdeling overhead/niet-klanturen 30.966       8.458 8.691 13.816 

totaal uren 95.550       26.099 26.819 42.632 

% verdeling 100       27% 28% 45% 
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5 Jaarrekening 2013 

5.1 Balans per 31 december 
 

     
(bedragen x € 1.000)  Ultimo   Ultimo  
ACTIVA 2013 2012 

  

 191   
                    

273 

Vaste activa 
  
Materiële vaste activa 

 - investeringen met een economisch nut 191  
                  

273    

Totaal vaste activa  191   
                    

273 

  
 4.898  4.130 Vlottende activa 

 
4.364  588  Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar  

-  Vorderingen openbare lichamen 3.721 
 

20 
 -  Overige Vorderingen 643 568 

      
     
      

      
Liquide middelen 418  3.507  
      
     
     
     
      

Overlopende activa 116  35  

Totaal vlottende activa  4.898  4.130 

       

Totaal-generaal  5.089   
                 

4.403 
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(bedragen x € 1.000)  Ultimo   Ultimo  
PASSIVA 2013 2012 

Vaste passiva       
        
      
       

Totaal vaste passiva  0   0 

Vlottende passiva      
       

 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 
één jaar 5.089  4.403  
Overlopende passiva 100  165  
Schulden openbare lichamen 2.424  2.117  
Overige schulden 2.565  2.121  
     
     

      

Totaal vlottende passiva  5.089  4.403 

      

Totaal-generaal  5.089  4.403 
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5.2 Programmarekening 
 

Programmarekening over begrotingsjaar 2013 

programma    

x € 1.000 
Begroting voor 

wijziging 
Begroting na 

wijziging Realisatie 2013 

    

Participatie                1.313             1.177  1.296  

Inkomen              12.872          15.156              15.009  

Zorg              17.515          14.846              12.772 

Subtotaal 31.700 31.180 29.077 

Bijdragen gemeenten -31.700 -31.180 -29.077 

Resultaat voor bestemming 0 0 0 

Mutaties in reserves 0 0 0 

Resultaat na bestemming 0 0 0 
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5.3 Toelichtingen 

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

5.3.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de 
jaarrekening 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op 
basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, 
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en 
lasten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden in 
acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
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 Wmo Hulp bij het Huishouden is in de jaarrekening verantwoord het door 
het CAK over het jaar 2013 doorbetaalde bedrag. 
 
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 
overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken. 

5.3.3 Balans 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kosten. De afschrijvingstermijn is 
voor automatisering drie jaar en voor de overige vaste activa tien jaar. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een 
voorziening getroffen. We bepalen de hoogte van de voorziening op basis van het historische 
inningspercentage. 
 
Liquide middelen en overlopende posten 
Wij nemen deze activa tegen nominale waarde op. 
Het bedrag aan liquide middelen is aanmerkelijk lager dan voorgaande jaren. De reden 
hiervoor is het schatkistbankieren. 
 
Vaste passiva 
De ISD Bollenstreek kent geen algemene reserves.  
 
Vlottende passiva 
Wij waarderen de vlottende passiva tegen nominale waarde. 
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
In de balans is conform het BBV geen rekening gehouden met een verplichting ontstaan uit 
reserveringen voor vakantiegeld en vakantiedagen. Dit geldt zowel voor personeel als voor de 
uitkeringen. Toekomstige kosten van wachtgeld en ziektewetuitkering zijn voor rekening van de 
ISD. 
 
Wij zijn met de verhuurder van het gebouw Stek een meerjarencontract aangegaan. De looptijd 
is tien jaar (tot en met oktober 2015). De huur per kwartaal bedraagt € 82.386,45. 
 

5.3.4 Programmarekening 
BTW 
Wij hebben waar mogelijk binnen de wettelijke fiscale normen alle kosten exclusief btw geboekt. 
Deze btw is compensabel. We hebben per maand een opgave van de compensabele btw naar 
de gemeenten verstuurd. De gemeenten ontvangen deze btw terug. Verrekening met de ISD 
hiervan vindt plaats via de afrekening rekening-courant. In 2013 zijn de kosten voor het eerst 
exclusief BTW opgenomen in de overzichten. De directe aanleiding hiervoor is de wettelijke 
verplichting om uitgaven uit het Participatiebudget exclusief BTW te verantwoorden. 
 
Verdeelsleutel 
De kosten van de ISD worden verdeeld over de deelnemende gemeenten op de wijze zoals in 
de Gemeenschappelijke Regeling (GR) is aangegeven. Voor de duidelijkheid volgt hieronder 
een samenvatting van die verdeelsleutels. 
 
 Participatie 
De kosten van het programma participatie verdelen we in de verhouding van de 
participatiebudgetten. Tekorten of overschotten verdelen we op basis van 50% naar inwonertal 
en 50% naar inwoners met een laag inkomen, conform de regels van de GR. 
 
 Inkomen 
De kosten van het programma Inkomen worden verdeeld in de verhouding van de 
gemeentelijke BUIG-budgetten.  Tekorten of overschotten verdelen we op basis van 50% naar 
inwonertal en 50% naar inwoners met een laag inkomen, conform de regels van de GR. 
 
 Zorg 
Wij verdelen de kosten van de voorzieningen naar woonplaats van de ontvanger van de 
voorziening. De kosten komen dus voor rekening van de gemeente waar de ontvanger van de 
voorziening woont. 
 
 Exploitatiekosten 
De exploitatiekosten verdelen we over de drie programma’s van de ISD. Bij het programma 
Participatie geldt als exploitatiekosten het aantal uren dat aan participatie is besteed (en dat uit 
het P-budget gefinancierd wordt) x het uurtarief (dat berekend wordt door alle kosten van de 
ISD te delen door het aantal klanturen). De resterende exploitatiekosten worden verdeeld over 
de programma’s Inkomen 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. Met dit besluit is in de jaarrekening 2013 rekening gehouden. 
 
 GPK 
In 2013 hebben vier van de vijf gemeenten de uitgifte van de gehandicaptenparkeerkaart 
overgedragen aan de ISD. De afspraak is dat de kaarten € 105 per stuk kosten en dat de 
instellingskaarten en duplicaatkaarten € 30 kosten. Deze bedragen brengt de ISD één op één 
bij de gemeenten in rekening. Deze bedragen staan los van de bedragen die de burgers aan 
leges aan de gemeenten betalen.  
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5.3.5 Toelichting op de balans 
Activa 
(alle bedragen in euro’s) 
 
Vaste activa 
Investeringen met een economisch nut 
 
Tabel 4 Investeringsoverzicht 2013 

Omschrijving investering 
Boekwaarde 

Investering Afschrijving 
Boekwaarde 

waarde waarde 
 31-12-2012 2013 2013 31-12-2013 
     
Elektrische aansluitingen            20.150                6.899             13.251  
Klimaatinstallaties              7.836                2.228               5.609  
Meubilair nieuwbouw            41.304              11.050             30.254  
Stoffering nieuwbouw            13.705                4.696               9.010  
Plaatsen tussenwanden            42.211              14.380             27.831  
Inrichten 3e verdieping            62.292              13.739             48.553  
Meubilair            33.661  11.530              4.788             40.402  
Callcentre            12.293                2.169             10.124  
Telefooncentrale              3.150                   606               2.544  

Totaal werkcentrum          236.603  
         

11.530              60.555           187.578  

     
Glasvezelverbinding              4.165                1.428               2.737  
Pc's en beeldschermen            31.064              31.064                      -  
Software              1.378                1.055                  323  

Totaal automatisering            36.607                   -              33.547               3.060  

     
Totaal investering          273.210           11.530              94.102           190.638  

 
 
Tabel 5 Vorderingen openbare lichamen 

  
Boekwaarde  

31-12-2013 
Boekwaarde  

31-12-2012 

    
r/c Staat ivm 
schatkistbankieren 3.700.000   
    
Belastingdienst    
Omzetbelasting 4e kwartaal 21.047  20.567 

Totaal   3.721.047 20.567 
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Tabel 6 Overige vorderingen en overlopende activa 
Verloop debiteuren (uitkeringen)  
Stand 01-01-2013 3.060.517  
Opgeboekt 803.271  
Afgelost -652.714  
Voorschot uitkeringen 8.641  

Stand 31-12-2013 3.219.715  
Af: Voorziening -2.601.258  

  618.457 
Verloop fraude vordering  
Stand 01-01-2013 358.117  
Aflossing -2.200  

Stand 31-12-2013 355.917  
AF: Voorziening fraudevordering -355.917  

  0 
Overige debiteuren  24.956 

Totaal overige vorderingen 643.413 
 
Tabel 7 Liquide middelen 

Liquide middelen  
Boekwaarde  
31-12-2013 

Boekwaarde  
31-12-2012 

BNG, saldi op 31 december                 417.148  3.505.970 
Kassaldo 565  605 

Totaal   417.713 3.506.575 
 
 
Tabel 8 Overlopende activa 

Overlopende activa  
Boekwaarde  
31-12-2013 

Boekwaarde  
31-12-2012 

Vooruitbetaalde verzekeringen          13.772             12.538  
Vooruitbetaalde Huur hardware            9.122             10.789  
 
Vooruitbetaalde KPN + 
Abonnement          2.883   2.183 
Vooruitbetaalde huur 82.386  - 
Diversen            7.799               9.405  

Totaal overlopende activa         115.962  34.915 
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Passiva 
 
Tabel 9 Overlopende passiva 
WIN reserve 

 164.668 WIN reserve stand 01-01 
Mutatie 2013 -64.668 

  
Saldo per 31-12 100.000 

 
Tabel 10 Schulden openbare lichamen 

Rekening courant gemeenten 31 december 2013  
Boekwaarde  
31-12-2013 

Boekwaarde  
31-12-2012 

    
Hillegom    
Programmakosten 5.857.342   
Ontvangen voorschotten 6.236.642   

Afrekening 2013  -379.300  
Verrekening BCF  50.749  

Herverdeling aanvullende uitkering  2012  -25.122  

Te verrekenen  -353.673 -269.761 
    
    
Lisse    
Programmakosten 5.384.779   
Ontvangen voorschotten 5.741.753   

Afrekening 2013  -356.974  
Verrekening BCF  52.934  
Herverdeling aanvullende uitkering  2012  -26.310  

Te verrekenen  -330.350 -440.323 
    
    
Noordwijk    
Programmakosten 7.223.066   
Ontvangen voorschotten 7.614.787   

Afrekening 2013  -391.721  
Verrekening BCF  63.661  
Herverdeling aanvullende uitkering  2012  -28.523  

Te verrekenen  -356.583 -595.160 
    
    
Noordwijkerhout    
Programmakosten 3.762.257   
Ontvangen voorschotten 4.079.538   

Afrekening 2013  -317.281  
Verrekening BCF  34.869  
Herverdeling aanvullende uitkering  2012  -18.154  

Te verrekenen  -300.566 -100.817 
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Teylingen    
Programmakosten 6.849.672   
Ontvangen voorschotten 7.507.644   

Afrekening 2013  -657.972  
Verrekening BCF  77.860  
Herverdeling aanvullende uitkering  2012  98.107  

Te verrekenen  -482.005 -171.826 
    
Totaal rekening courant  -1.823.177 -1.577.887 
    
Belastingdienst    
Loonheffingen salarissen 197.486   
Loonheffingen uitkeringen 403.426   
  600.912 539.528 
    

Totaal schulden openbare lichamen  2.424.089 2.117.415 
 
Tabel 11 Overige schulden 

Overige schulden   
Boekwaarde  
31-12-2013 

Boekwaarde  
31-12-2012 

Crediteuren 174.990  28.166 
ABP 58.616  52.913 
Overige leveranciers 1.151.221  807.204 

  1.384.827  
    
Betalingen onderweg 808.694  958.820 
Shv 359.810  259.622 
Diversen 5.523  7.313 
Noodfonds Lisse 5.831  6.790 

  1.179.858  

Totaal overige schulden  2.564.685 2.120.827 
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 2.564.685 2.120.827 
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5.3.6 Toelichting op de programmarekening 
 
Tabel 12 Participatie 
Verdeling kosten participatie  Realisatie 2013 
Re-integratie  390.097 
Inburgering  195.121 
Vrijval WIN reserve  -64.668 
Doorbelaste uren  775.469 

Totaal  1.296.019 

 
Tabel 13 Overzicht projecten participatie 
Projecten ISD Bollenstreek 2013 uren 

Project Ontsluiting Werkzoekendenbestand 246 
Werkervaringmedewerkers begeleiding 133 
Sollicitatieclub 292 
EPE groep 55 
WSW wachtlijst 28 
Project Connexion 22 
Stageplaatsen het Raamwerk 60 
Project Alfa & Zorg 42 
Repaircafe 20 
Groenproject 48 
Werken.FM 40 
Heftruckproject 24 
Stageplaatsen gemeenten 53 
Formulierenbrigade 175 
's Heeren Loo 40 
Individuele trajecten 5.936 
Work First 1.086 

Totaal 8.300 
 
Dit zijn de uren die de consulenten in 2013 hebben besteed aan cliënten die deelnamen aan re-
integratie trajecten. Het uurtarief inclusief beleid, administratie, leiding en exploitatiekosten 
bedraagt € 93,43. Daarnaast hebben we ook een deel van de WIN reserve vrij laten vallen. We 
reserveren nog een bedrag voor de toekomstige kosten van de trajecten die reeds zijn gestart. 
 
 
Tabel 14 Inkomen 
Uitgaven I-deel     x € 1.000 

Inkomen 2012 begroting 2013 
Wwb        11.497  12.908                 12.677  
Bbz              67                        301  
Exploitatiekosten 1.877 2.298 2.031 

Totaal inkomen 13.441 15.206 15.009 
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Tabel 15 Zorg 
Zorguitgaven 2013 Realisatie Begroting Realisatie 
 x € 1000 x € 1000 x € 1000 
  2012 2013 2013 
    
WMO    
WMO - Hulp bij huishouding             6.496               5.723  
WMO - PGB             1.606               1.434  

WMO- totaal Hulp bij Huishouden             8.102              8.102              7.157  
WMO - rolstoelen                636                 453                 453  
WMO - vervoersvoorzieningen             2.703              2.590              2.146  
WMO - woonvoorzieningen                782                 803                 599  
WMO - onderzoekskosten                  24                   27                   14  
WMO- eigen bijdrage           -1.948         -2.011           -2.251 

totaal WMO           10.298              9.964              8.118  
    
Inkomensondersteunde voorzieningen    
Bijzondere bijstand 1.256              1.308              1.425  
Kinderopvang                  37                   -                      -  

Totaal inkomensondersteunde voorzieningen              1.292              1.308              1.425  
    

Totaal zorg           11.591            11.272              9.544  

Exploitatiekosten 2.984         3.575          3.228  

Totaal            14.574        14.847  12.772  
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Tabel 16 Overzicht baten en lasten 

  realisatie 2012 begroting 2013 realisatie 2013

x € 1.000    
Baten en lasten exploitatie    
    
Salariskosten ISD                        4.375               4.440                        4.413  
Personeelsvergoedingen ISD                             67                    97                             54  
Overige personeelskosten                            100                  150                           136  
Huur werkcentrum                           308                  321                           309  
Automatisering                           305                  349                           284  
Reclame- en promotiekosten                             31                    40                             19  
Vakliteratuur                             10                    10                               9  
Huisvestingskosten                             65                    75                             70  
Kantoorkosten                           175                  195                           151  
Accountantskosten                             35                    45                             28  
Advieskosten                             80                    70                             22  
Inhuur en uitzendkrachten                             48                  136                           150  
Uitbestedingen Teylingen                           193                  230                           158  
Sociale recherche 104                  104                             85  
Uitvoeringskosten derden                             27                    31                             23  
Algemene kosten                             70                    70                             64  
Bank- en Rentekosten                               1-                     -                            15- 
Afschrijvingskosten kantoorinrichting                             61                    61                             61  
Incidentele baten en lasten                             51                     -                            16  

    

Exploitatiekosten                        6.104               6.422                        6.035  

Doorbelasting Participatiebudget                     -1.243                  600- 775-

Totaal exploitatiekosten                        4.861               5.822                        5.259

 
Uitkeringen 
 
Participatie                        2.021               1.177                        1.296 
Inkomen                      11.564             12.908                      12.979  
Zorg                      11.591             11.272                        9.544  

    

Totaal Uitkeringen                      25.176             25.357                     23.818  

    

Totaal kosten ISD 2013                      30.036             31.179                      29.077

Bijdrage gemeente             -30.036 -31.179 -29.077

Resultaat 0 0 0
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5.3.7 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 
 
Voor alle lasten geldt zoals eerder vermeld dat dit jaar alle kosten waar mogelijk exclusief btw zijn 
verantwoord. De begroting 2013 is gebaseerd op bedragen inclusief btw.  
 
Salariskosten 
De salariskosten blijven binnen de begroting. 
 
Personeelsvergoedingen 
De uitgaven zijn achtergebleven bij de verwachting.  
 
Overige personeelskosten 
In 2013 zijn we overgestapt op de Werkkostenregeling. Dit heeft geen financiële gevolgen voor de 
ISD. De werkkostenregeling is vooral de fiscale behandeling van beloningscomponenten. 
 
Automatisering 
Hier is duidelijk zichtbaar wat het gevolg is van het boeken zonder btw in 2013. 
 
Inhuur en uitzendkrachten 
De oorzaak van de overschrijding bij inhuur en uitzendkrachten is de vervanging van een consulent 
re-integratie, die deelneemt aan de pilot Wgsp (Werkgeversservicepunt). 
 
Uitbestedingen Teylingen 
De kosten zijn lager uitgevallen dankzij onderhandelingen over het contract en de BTW die niet meer 
in de kosten zit. 
 
Participatiebudget 
Het participatiebudget is de laatste jaren flink gedaald. Dat is o.a. te zien aan de doorbelasting van 
kosten aan dit budget. De doorbelasting is hoger dan begroot, omdat we nog een vrijgevallen bedrag 
van de WIN (Wet Inburgering Nieuwkomers) hadden en in 2012 hebben we een bedrag meegenomen 
naar 2013.  
 
Tabel 17 Incidentele baten en lasten: 
Incidentele baten:    
Terugkoop Meyra 1.215 
Overloop 2012   2.295 
Ontvangsten fraude 2.200 
Correctie Mareflex   460 

   6.170 

    
Incidentele lasten:    
Verschillen uitkeringssysteem   19.059 
Belastingdienst naheffing loonbelasting uitkeringen   2.736 

   21.795 

Totaal incidentele baten en lasten   15.625 
 
De post ‘Verschillen uitkeringssysteem’ heeft te maken met voorschotten die zijn uitbetaald, maar die 
niet in ons uitkeringssysteem GWS als kosten zijn verwerkt. Inmiddels hebben we dit probleem 
opgelost. 
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5.4 Verdeling van de kosten 
 
Tabel 18 Kosten per programma 2013 

Kosten van de 
programma's 
2013 Participatie Inkomen Zorg Totaal 
(x € 1.000) Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting Realisatie 
         

exploitatiekosten          2.249  
           

2.031               3.575  
         

3.228             5.823            5.259 

programmakosten                 1.177  1.296       12.908  
         

12.979             11.272  
         

9.544            25.356          23.818  

         

Saldo kosten                 1.177               1.296       15.156  
         

15.009             14.846  
       

12.772            31.179          29.077  

         
Bijdrage 
gemeenten -1.177 -1.296 -15.156 -15.009 -14.846 -12.772 -31.179 -29.077 

Resultaat ISD - - - - - - - - 

 
 
Tabel 19 Kosten per programma en per gemeente 
 Participatie Inkomen Zorg Totaal 
(x € 1.000) Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting Realisatie 
         
 Hillegom                     292                  314         2.998           2.987               2.948          2.557              6.238            5.857  
 Lisse                     241                  264         2.795            2.770               2.706          2.351              5.742            5.385  
 Noordwijk                     351                  379         3.774            3.785               3.491          3.059              7.616            7.223  
 Noordwijkerhout                     146                  161  1.854            1.850               2.079          1.752              4.079            3.762  
 Teylingen                     147                  179  3.735            3.618               3.624          3.053              7.506            6.850  

         
Totaal                 1.177               1.296       15.156          15.009             14.846        12.772            31.179          29.077  

 
Voor een uitgebreide toelichting op de berekening verwijzen wij naar bijlage III.
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5.5 Sisa bijlage 
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Derde concept format SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de 
Regeling informatieverstrekking sisa 

 
 

I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N    
SZ
W 

G2
B 

Gebundelde 
uitkering op 
grond van artikel 
69 WWB_deel 
openbaar lichaam 
2013 
 
Openbaar lichaam 
o.g.v. Wgr (SiSa 
tussen 
medeoverheden) 
 
Het openbaar 
lichaam 
verantwoordt hier 
per gemeente over 
het deel van de 
regeling dat in 
(jaar T) door het 
openbaar lichaam 
is uitgevoerd. 

Hieronder per regel één 
gemeente(code) 
selecteren en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinforma
tie voor die gemeente 
invullen 

Besteding (jaar T) 
algemene bijstand 
 
Deel openbaar 
lichaam 
 
I.1 Wet werk en 
bijstand (WWB) 

Baten (jaar T) 
algemene bijstand 
(exclusief Rijk) 
 
Deel openbaar 
lichaam 
 
I.1 Wet werk en 
bijstand (WWB) 

Besteding (jaar T) 
IOAW  
 
 
Deel openbaar 
lichaam 
 
I.2 Wet 
inkomensvoorzieni
ng oudere en 
gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte 
werkloze 
werknemers 
(IOAW) 

Baten (jaar T) 
IOAW (exclusief 
Rijk) 
 
Deel openbaar 
lichaam 
 
I.2 Wet 
inkomensvoorzieni
ng oudere en 
gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte 
werkloze 
werknemers 
(IOAW) 

  

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R   
Indicatornummer: G2B / 

01 
Indicatornummer: 

G2B / 02 
Indicatornummer: 

G2B / 03 
Indicatornummer: 

G2B / 04 
Indicatornummer: 

G2B / 05 
  

    1 0534 (Hillegom) € 2.601.672  € 88.807  € 121.782  € 2.823    
    2 0553 (Lisse) € 2.261.866  € 51.934  € 115.397  € 555    
    3 0575 (Noordwijk) € 3.019.359  € 81.728  € 100.048  € 1.545    
    4 0576 (Noordwijkerhout) € 1.656.762  € 46.735  € 54.490  € 0    
    5 1525 (Teylingen) € 2.813.581  € 100.995  € 223.810  € 2.924    
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      Hieronder verschijnt de 
gemeente(code) 
conform de keuzes 
gemaakt bij G2B / 01. In 
de kolommen hiernaast 
de 
verantwoordingsinforma
tie voor die gemeente 
invullen 

Besteding (jaar T) 
IOAZ 
 
 
 
Deel openbaar 
lichaam 
 
I.3 Wet 
inkomensvoorzieni
ng oudere en 
gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte 
gewezen 
zelfstandigen 
(IOAZ) 

Baten (jaar T) 
IOAZ (exclusief 
Rijk) 
 
 
Deel openbaar 
lichaam 
 
I.3 Wet 
inkomensvoorzieni
ng oudere en 
gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte 
gewezen 
zelfstandigen 
(IOAZ) 

Besteding (jaar T) 
Bbz 2004 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen 
 
Deel openbaar 
lichaam 
 
I.4 Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen) 
(Bbz 2004)  

Baten (jaar T) Bbz 
2004 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen 
 
Deel openbaar 
lichaam 
 
I.4 Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen) 
(Bbz 2004)  

Baten (jaar T) 
WWIK 
(exclusief 
Rijk) 
 
 
Deel 
openbaar 
lichaam  
 
I.6 Wet werk 
en inkomen 
kunstenaars 
(WWIK) 

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R 
Indicatornummer: G2B / 

06 
Indicatornummer: 

G2B / 07 
Indicatornummer: 

G2B / 08 
Indicatornummer: 

G2B / 09 
Indicatornummer: 

G2B / 10 
Indicatornumm

er: G2B / 11 
    1 0534 (Hillegom) € 15.550  € 0  € 4.396  € 400  € 0  
    2 0553 (Lisse) € 19.663  € 762  € 3.889  € 0 € 0  
    3 0575 (Noordwijk) € 14.126  € 0  € 25.174  € 0  € 0  
    4 0576 (Noordwijkerhout) € 43.851  € 5.842  € 0  € 215  € 0  
    5 1525 (Teylingen) € 0  € 0  € 31.467  € 467  € 0  
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SZ
W 

G3
B 

Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen 
2004 (exclusief 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen)_de
el openbaar 
lichaam 
2013Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen 
(Bbz) 
2004Openbaar 
lichaam o.g.v. Wgr 
(SiSa tussen 
medeoverheden)H
et openbaar 
lichaam 
verantwoordt hier 
per gemeente over 
het deel van de 
regeling dat in 
(jaar T) door het 
openbaar lichaam 
is uitgevoerd. 

Hieronder per regel één 
gemeente(code) 
selecteren en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinforma
tie voor die gemeente 
invullen 

Besteding (jaar T) 
levensonderhoud 
gevestigde 
zelfstandigen 
(exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) 
kapitaalverstrekkin
g (exclusief Bob) 

Baten (jaar T) 
levensonderhoud 
gevestigde 
zelfstandigen 
(exclusief Bob) 
(exclusief Rijk) 

Baten (jaar T) 
kapitaalverstrekkin
g (exclusief Bob) 
(exclusief Rijk) 

Besteding 
(jaar T) aan 
onderzoek als 
bedoeld in 
artikel 56 Bbz 
2004 
(exclusief 
Bob)  

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R 
Indicatornummer: G3B / 

01 
Indicatornummer: 

G3B / 02 
Indicatornummer: 

G3B / 03 
Indicatornummer: 

G3B / 04 
Indicatornummer: 

G3B / 05 
Indicatornumm

er: G3B / 06 

    1 0534 (Hillegom) € 1.802  € 32.638  € 332  € 15.482  € 22.433  
    2 0553 (Lisse) € 6.229  € 45.000  € 0  € 5.073  € 3.971  
    3 0575 (Noordwijk) € 28.538  € 43.695  € 6.816  € 10.836  € 12.359  
    4 0576 (Noordwijkerhout) € 10.831  € 25.200  € 0  € 3.798  € 10.393  
    5 1525 (Teylingen) € 27.068  € 0  € 2.184  € 10.222  € 17.279  



 

Jaarrekening 2013 ISD Bollenstreek 
maart 2014 

51

      Hieronder verschijnt de 
gemeente(code) 
conform de keuzes 
gemaakt bij G3B / 01. In 
de kolommen hiernaast 
de 
verantwoordingsinforma
tie voor die gemeente 
invullen. 

Besteding (jaar T) 
Bob 

Baten (jaar T) Bob 
(exclusief Rijk) 

Besteding (jaar T) 
aan 
uitvoeringskosten 
Bob als bedoeld in 
artikel 56 Bbz 2004 

    

      Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R     
      Indicatornummer: G3B / 

07 
Indicatornummer: 

G3B / 08 
Indicatornummer: 

G3B / 09 
Indicatornummer: 

G3B / 10 
    

    1 0534 (Hillegom) € 0  € 0  € 0      
    2 0553 (Lisse) € 0  € 0  € 0      
    3 0575 (Noordwijk) € 0  € 0  € 0      
    4 0576 (Noordwijkerhout) € 0  € 0  € 0      
    5 1525 (Teylingen) € 0  € 0  € 0      

SZ
W 

G5
B 

Wet 
participatiebudge
t (WPB)_deel 
openbaar lichaam 
2013 
 
Wet 
participatiebudget 
(WPB) 
 
Openbaar lichaam 
o.g.v. Wgr (SiSa 
tussen 
medeoverheden) 
 
Het openbaar 
lichaam 
verantwoordt hier 
per gemeente over 
het deel van de 
regeling dat in 

Hieronder per regel één 
gemeente(code) 
selecteren en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinforma
tie voor die gemeente 
invullen 

Besteding (jaar T) 
participatiebudget 

Waarvan besteding 
(jaar T) van 
educatie bij roc's 

Baten (jaar T) 
(niet-Rijk) 
participatiebudget 

Waarvan baten 
(jaar T) van 
educatie bij roc’s 

Besteding 
(jaar T) 
Regelluw 
 
Dit onderdeel 
is  uitlsluitend 
van 
toepassing  
indien in (jaar 
T-1) 
duurzame 
plaatsingen 
van inactieven 
naar werk zijn 
gerealiseerd 
en 
verantwoord 
aan het Rijk. 

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R 
Indicatornummer: G5B / 

01 
Indicatornummer: 

G5B / 02 
Indicatornummer: 

G5B / 03 
Indicatornummer: 

G5B / 04 
Indicatornummer: 

G5B / 05 
Indicatornumm

er: G5B / 06 
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(jaar T) door het 
openbaar lichaam 
is uitgevoerd. 

    1 0534 (Hillegom) € 315.832  € 0  € 2.142  € 0  € 0  
    2 0553 (Lisse) € 268.118  € 0  € 3.864  € 0  € 0  
    3 0575 (Noordwijk) € 384.106  € 0  € 5.584  € 0  € 0  
    4 0576 (Noordwijkerhout) € 163.405  € 0  € 2.793  € 0  € 0  
    5 1525 (Teylingen) € 186.288  € 0  € 7.348  € 0  € 0  
      Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) 
conform de keuzes 
gemaakt bij G5B / 01. In 
de kolommen hiernaast 
de 
verantwoordingsinforma
tie voor die gemeente 
invullen. 

Het aantal in (jaar 
T) bij een ROC 
ingekochte 
contacturen 
(educatie) 

    

    
      Aard controle n.v.t. Aard controle D1         
      Indicatornummer: G5B / 

07 
Indicatornummer: 

G5B / 08 
    

    
    1 0534 (Hillegom) 0         
    2 0553 (Lisse) 0         
    3 0575 (Noordwijk) 0         
    4 0576 (Noordwijkerhout) 0         
    5 1525 (Teylingen) 0         
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6 Overige gegevens 

6.1 Controleverklaring 
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7 Bijlage I ISD in cijfers 

7.1 Participatie 
 
Een deel van de participatiekosten besteden we uit aan derden. Een deel van de trajectkosten wordt 
intern gemaakt en via de exploitatiekosten weergegeven. Hieronder een overzicht van deze verdeling. 
 
 
Tabel 20  Bestedingen P-deel 

Verdeling P-deel  
 Externe 
trajecten   Inzet ISD  

 Totaal kosten         
P-deel  

Hillegom                125.995                      187.695                  313.690  
Lisse                106.139                      158.116                  264.254  
Noordwijk                152.035                      226.488                  378.522  
Noordwijkerhout                  64.510                        96.102                  160.612  
Teylingen                 71.872                      107.068                  178.940  

Totaal kosten                520.550                      775.469               1.296.019  

Vrijval WIN reserve   64.668 

Totaal uitgave P-deel   1.360.687 
 

7.2 Uitkeringen 
 
 
Tabel 21  Kosten inkomen 

Inkomen 
 Realisatie 

2012 
Begroting 

2013 
Realisatie 

2013 

Buig (WWB/IOAW/IOAZ) 11.833  12.838 13.062 

Bbz            292  420 352 

Debiteurenontvangsten          -561 -350 -436 

Totaal inkomen 11.564 12.908 12.979 

 
Tabel 22 Verdeling aantal klanten WWB 

Gemeenten 31-12-2013 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2010 31-12-2009 

Hillegom 191 190 177 158 151 
Lisse 168 151 145 148 120 
Noordwijk 219 198 209 200 171 
Noordwijkerhout 137 131 122 110 90 
Teylingen 213 200 185 178 163 

Totaal 928 870 838 794 695 

 

Tabel 23  Verdeling man/vrouw 
Gemeente Mannen Vrouwen Totaal 
Hillegom 86 105 191 
Lisse 97 71 168 
Noordwijk  130 89 219 
Noordwijkerhout 66 71 137 
Teylingen 107 106 213 

Totaal 486 442 928 
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Tabel 24  Verdeling naar uitkeringsduur 
Gemeente <6 maanden < 1 jaar <2 jaar <5 jaar <10 jaar >10 jaar Totaal 

Hillegom 32 24 38 38 37 22 191 
Lisse 26 23 31 50 28 10 168 
Noordwijk  40 32 35 51 36 25 219 
Noordwijkerhout 29 22 18 38 18 12 137 
Teylingen 46 25 45 46 40 11 213 

Totaal 173 126 167 223 159 80 928 

 
 
 
Tabel 25  Leefvorm per uitkering 
Gemeente  Soort leefvorm Aantal 2012 Aantal 2013 
Hillegom Alleenstaande 105 103 
 Alleenstaande ouder 54 57 
 Gehuwd 31 31 
Lisse Alleenstaande 95 106 
 Alleenstaande ouder 23 28 
 Gehuwd 33 34 
Noordwijk Alleenstaande 135 152 
 Alleenstaande ouder 30 34 
 Gehuwd 33 33 
Noordwijkerhout Alleenstaande 88 84 
 Alleenstaande ouder 21 26 
 Gehuwd 22 27 
Teylingen Alleenstaande 120 123 
 Alleenstaande ouder 41 48 
 Gehuwd 39 42 

  Totaal 870 928 

 
 
 
Tabel 26  Verdeling naar leeftijd 
Gemeente Jonger dan 23 23 en 26 jaar 27 en 35 jaar 36 en 45 jaar 46 en 55 jaar 56 en 65 jaar Totaal 
Hillegom 3 9 32 47 67 33 191 
Lisse 3 6 29 38 50 42 168 
Noordwijk  2 7 36 59 68 47 219 
Noordwijkerhout 2 7 16 37 47 28 137 
Teylingen 3 13 48 45 64 40 213 

Totaal 13 42 161 226 296 190 928 

 
Tabel 27  in inrichting 
Gemeente Aantal in 

inrichting 
Hillegom 8 
Lisse  1 
Noordwijk  8 
Noordwijkerhout 17 
Teylingen 7 

Totaal 41 
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Tabel 28  Verdeling IOAW / IOAZ 
Gemeentenaam Aantal  
Hillegom 9 
Lisse 11 
Noordwijk Zh 14 

Noordwijkerhout 6 
Teylingen 17 

Totaal 57 
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Tabel 29  Overzicht in- en uitstroom WWB 
 Hillegom Lisse Noordwijk Noordwijk- Teylingen Eindtotaal 
    erhout   

Aantal cliënten 31-12-2012 190 151 198 131 200 870 

       
Instroom       
Andere oorzaak 10 5 4 8 12 39 
Beëindiging huwelijk/relatie 4 4 3 8 9 28 
Beëindiging studie 2 6 3 1 2 14 
Beëindiging zelfstandig beroep of bedrijf 4 4 8 4 4 24 
Einde arb contract geen/laag recht op WW 15 10 17 6 16 64 
Einde ZW / WW uitkering 19 12 22 13 16 82 
In afwachting andere voorliggende voorziening 0 0 2 0 0 2 
Intering vermogen 2 1 4 4 4 15 
Nieuwkomer vanuit de COA 2 4 6 2 8 22 
Oorzaak bij partner 3 0 5 0 2 10 
Te lang verblijf buitenland 0 0 2 0 2 4 
Uit detentie 1 0 1 1 2 5 
Verhuizing vanuit andere gemeente/land 17 17 15 17 10 76 
Wijzigings (gezins)norm 8 2 10 4 10 34 

Totaal instroom 87 65 102 68 97 419 

       
Uitstroom       
Aangaan relatie 2 0 2 3 5 12 
Ander inkomen 1 2 2 2 2 9 
Andere oorzaak 3 1 5 1 3 13 
Arb. dienstbetr./uitk. ziekte 25 16 21 15 27 104 
Bereiken AOW gerechtigde leeftijd 5 4 6 3 4 22 
Gaan volgen van onderwijs met studiefinanciering 6 2 2 3 6 19 
Geen inlichtingen 7 7 5 4 5 28 
In detentie 1 0 2 2 0 5 
Niet verschenen op oproep re-int.gesprek 1 3 3 1 0 8 
Niet willen nakomen verpl. art.9 en 55 2 0 0 0 2 4 
Oorzaak bij partner 1 0 2 1 0 4 
Op verzoek van cliënt 2 0 1 1 0 4 
Overlijden 2 0 1 0 2 5 
Te lang verblijf in het buitenland 0 1 2 0 2 5 
Uitk. WW / arbeidsongeschiktheid 1 0 2 2 2 7 
Verhuizing andere gemeente 17 8 11 18 9 63 
Verhuizing naar buitenland 0 0 0 1 2 3 
Vermogen boven grens 1 2 1 1 1 6 
Wijziging (gezins)norm 8 1 13 4 11 37 
Zelfstandig beroep of bedrijf 1 1 0 0 1 3 

Totaal uitstroom 86 48 81 62 84 361 

       
Aantal cliënten 31-12-2013 191 168 219 137 213 928 
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7.3 Zorg 
Tabel 30 Zorg 
Zorguitgaven 2013 Realisatie Begroting Realisatie 
 x € 1000 x € 1000 x € 1000 
  2012 2013 2013 
    
WMO    
WMO - Hulp bij huishouding             6.496                    -             5.723  
WMO - PGB             1.606                    -              1.434  

WMO- totaal Hulp bij Huishouden             8.102              8.102            7.157  
WMO - rolstoelen                636                453                453  
WMO - vervoersvoorzieningen             2.703              2.590      2.146  
WMO - woonvoorzieningen                782                 803                599  
WMO - onderzoekskosten                  24                   27                 14  
WMO- eigen bijdrage            -1.948           -2.011            -2.251 

totaal WMO           10.298             9.964            8.118  
    
Inkomensondersteunde voorzieningen    
Bijzondere bijstand             1.256            1.308             1.425  
Kinderopvang                  37                    -                    0  

Totaal inkomensondersteunde voorzieningen              1.292             1.308             1.425  
    

Totaal           11.591           11.272         9.544  

 
 
 
 
Tabel 31 Zorg per gemeente 
Realisatie 2013 Hillegom Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal 

  x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 
x € 

1.000 

Zorg       
       
WMO       
WMO - Hulp bij Huishouden 978 1.039 1.445 826 1.434 5.723 
WMO - PGB 369 372 274 181 238 1.434 
WMO - rolstoelen 69 111 98 75 100 453 
WMO - vervoersvoorzieningen 425 337 605 300 478 2.146 
WMO - woonvoorzieningen 131 135 139 67 127 599 
WMO - onderzoekskosten 3 4 3 1 2 14 
WMO - Eigen Bijdrage -333 -505 -524 -331 -558 -2.251 
Totaal WMO 1.643 1.492 2.041 1.121 1.822 8.118 
       
Inkomensondersteunde 
voorzieningen       
Bijzondere bijstand 330 248 288 227 332 1.425 
Kinderopvang - - - - - - 

Totaal inkomensondersteunde 
voorzieningen  330 248 288 227 332 1.425 
       

Totaal zorg 1.972 1.740 2.329 1.348 2.155 9.544 
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Tabel 32 Zorg per gemeente per inwoner 
realisatie 2013 Hillegom Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal 

Zorg       
       
WMO       
WMO - PGB 17,99 16,65 10,79 11,66 6,65 12,00 
WMO - Hulp bij Huishouden 47,77 46,52 56,88 53,13 40,10 47,88 
WMO - Eigen Bijdrage -16,24 -22,61 -20,63 -21,28 -15,60 -18,83 
WMO - rolstoelen 3,37 4,96 3,86 4,85 2,80 3,79 
WMO - vervoersvoorzieningen 20,77 15,08 23,82 19,31 13,38 17,95 
WMO - woonvoorzieningen 6,38 6,03 5,48 4,30 3,55 5,01 
WMO - onderzoekskosten 0,15 0,19 0,12 0,08 0,07 0,12 
Totaal WMO 80,19 66,81 80,32 72,04 50,96 67,91 
       
       
Inkomensondersteunde 
voorzieningen       
Bijzondere bijstand 16,10 11,09 11,35 14,60 9,28 11,92 
Kinderopvang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 
Totaal inkomensondersteunde 
voorzieningen  16,10 11,09 11,35 14,60 9,29 11,92 
       
Totaal zorg 96,29 77,90 91,67 86,63 60,25 79,84 

 
 
 
 
 
 
Tabel 33 Overzicht aantal voorzieningen 
 Hillegom Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal 
Soort voorziening 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
Advieskosten GPK 9 10 10 7 0 0 14 20 18 24 51 61 
Advieskosten Wmo 3 3 4 4 3 3 0 1 7 6 17 17 
Hulp bij huishouden 538 517 575 526 612 596 369 360 613 590 2.666 2.589 
Rolstoelen  219 220 263 244 261 262 173 169 293 268 1.209 1.163 
Electrische rolstoelen 18 19 39 23 27 26 20 21 33 30 137 119 
Scootmobielen 142 130 139 121 183 171 110 108 149 136 723 666 
Duo-fietsen, driewielfietsen 34 20 18 15 47 39 15 13 25 24 139 111 
Onderhoud/reparatie  voorz. 31 38 30 41 55 66 31 38 69 86 216 269 
Woonvoorzieningen 102 85 122 101 143 133 73 66 149 130 589 515 
Onderhoud traplift 42 40 32 36 23 38 29 30 63 68 189 212 
Til- en trapliften 38 37 40 37 50 47 28 26 66 58 222 205 
Verhuizing/Inrichting 2 2 4 4 7 8 4 3 7 7 24 24 

  1.178 1.121 1.276 1.159 1.411 1.389 866 855 1.492 1.427 6.182 5.951 
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Tabel 34 Overzicht Regiotaxi 
Overzicht Regiotaxi 2010 t/m 2013 

  Gemiddeld aantal gebruikers Zones totaal Kosten Eigen bijdrage  Totaal 
Hillegom      
totaal 2010 234 46.289  208.557  35.245  173.312  
totaal 2011  281 82.748           351.861              31.108  320.753  
totaal 2012 302 86.061           386.762               33.875  352.887  
totaal 2013 299 73.236 371.871 30.363 341.508 
Lisse      
totaal 2010 155 24.644  111.613  18.846  92.768  
totaal 2011  201 48.282  205.365  17.963  187.402  
totaal 2012 224 55.688  250.079  20.685  229.394  
totaal 2013 232 54.181 275.128 21.274 253.853 
Noordwijk      
totaal 2010 65+ 86 11.201  47.706  7.154  40.553  
totaal 2010 WMO 209 27.520  142.030  13.830  128.200  
totaal 2011  306 73.645  309.792  25.416  284.375  
totaal 2012 319 70.468  317.043  25.059  291.984  
totaal 2013 310 66.628 338.440 25.083 313.357 
Noordwijkerhout      
totaal 2010 179 34.082  147.519  23.377  124.143  
totaal 2011  222 60.743  258.290  23.079  235.210  
totaal 2012 238 59.777  268.686  23.609  245.077  
totaal 2013 236 53.570 270.014 22.625 247.389 
Teylingen      
totaal 2010 251 43.276  181.349  30.082  160.342  
totaal 2011  343 84.349  358.825  31.611  327.214  
totaal 2012 362 87.440 392.755 34.147 358.608 
totaal 2013 360 81.132 412.049 33.649 378.400 

      
Toelichting      
In bovengenoemde tabel zijn de kosten van de Regiotaxi 2010 - 2013 weergegeven.   
De bedragen zijn exclusief kosten van de passen.      
Voor de gemeente Noordwijk geldt t/m 2010 dat het collectief vervoer inclusief de    
de kosten voor vervoer van 65 jaar en ouder is.     
In 2011 is er een wisseling van vervoerder geweest.     
 
Tabel 35 Overzicht bijzondere bijstand 
Bedragen in euro's Hillegom Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal 
Chronisch zieken 32.500  18.000  35.500  16.000  26.750  128.750  
Collectieve verzekering 49.593  41.912  34.277  29.276  50.260  205.319  
SSCA 46.700  28.000  44.800  33.200  43.980  196.680  
Computer minima 1.785  3.335  3.639  6.060  1.830  16.649  
Aanvullend levensonderhoud 17.153  6.467  6.177  6.725  9.835  46.358  
Kosten inrichting/huisraad 29.021  42.899  38.375  15.839  32.720  158.855  
Kosten witgoed 8.503  10.309  12.227  5.779  10.986  47.804  
Langdurigheid 55.818  37.380  51.951  30.908  58.542  234.599  
Kosten maatschap.zorg 44.997  28.724  41.109  38.753  50.507  204.090  
Algemene kosten  66.673  50.105  52.800  59.771  64.386  293.735  
Teruggevorderde bedragen -22.851  -19.466  -32.407  -15.260  -17.831  -107.815  

Totaal 329.893 247.665 288.448 227.052 331.965 1.425.023 

 
Tot de algemene kosten rekenen we o.a.: Alarmsysteem, dieetkosten, geneesmiddelen, gezinshulp, hulpmiddelen, 
kinderopvang, kleding/schoeisel, maaltijdvoorzieningen, maatschappelijke zorg, kosten van opvang, vervoerskosten, 
woonkosten, begrafeniskosten, bril, rechtsbijstand, taxikosten, verhuiskosten, waarborgsommen.
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Tabel 36 Aantal bijzondere bijstand 
Aantal Hillegom Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen totaal 
Chronisch zieken  125 69 136 63 103 496 
Computer minima 5 8 10 16 5 44 
Eemalig levensonderhoud 4 7 5 5 6 27 
Kosten inrichting/huisraad 10 17 13 6 10 56 
Kosten witgoed 20 23 32 15 30 120 
Langdurigheidtoeslag 138 92 131 80 146 587 
Kosten maatschap.zorg 522 313 438 538 518 2.329 
SSCA 310 128 320 198 304 1.260 
Algemene kosten 566 341 363 511 433 2.214 

Totaal 1.700 998 1.448 1.432 1.555 7.133 
 
Tabel 37 Overzicht collectieve ziektekostenverzekering 

 

Totaal aantal 
cliënten in 
uitkering WWB 
+Ioaw/z 

Aantal cliënten 
Z&Z 

Bedrag (in 
euro's) per 
maand 

Hillegom    

gemiddeld 2009 146 235 5.894  
gemiddeld 2010 165 360 6.233  
gemiddeld 2011 174 381 4.844  
gemiddeld 2012 194 367 4.655  
gemiddeld 2013 200 353 4.133 

Lisse    

gemiddeld 2009 118 208 4.982  
gemiddeld 2010 146 289 5.429  
gemiddeld 2011 152 304 4.202  
gemiddeld 2012 151 300 4.107  
gemiddeld 2013 172 283 3.493 

Noordwijk    
gemiddeld 2009 172 292 0  
gemiddeld 2010 198 168 2.399  
gemiddeld 2011 207 257 2.545  
gemiddeld 2012 211 266 2.727  
gemiddeld 2013 222 287 2.856 

Noordwijkerhout    

gemiddeld 2009 92 118 1.977  
gemiddeld 2010 102 210 2.556  
gemiddeld 2011 121 237 2.979  
gemiddeld 2012 125 213 2.673  
gemiddeld 2013 141 211 2.440 

Teylingen    

gemiddeld 2009 153 226 3.804  
gemiddeld 2010 186 367 4.493  
gemiddeld 2011 188 361 4.712  
gemiddeld 2012 208 344 4.555  
gemiddeld 2013 218 351 4.188 
    

Bovenstaande tabel laat het aantal collectief verzekerden in relatie tot het aantal 
uitkeringsgerechtigden. De bedragen en aantallen zijn gemiddeld over het jaar 
genomen.   
Er zijn meer verzekerden dan uitkeringsgerechtigden aangezien   
 veel ouderen boven 65 jaar meetellen bij het aantal verzekerden.  
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In de volgende tabellen vindt u de kosten van Zorg per gemeente ten opzichte van de goedgekeurde 
begroting per gemeente. 
Voor het onderdeel Hulp bij Huishouden en voor de Vervoersvoorzieningen is in de begroting geen 
uitsplitsing gemaakt naar de diverse onderdelen. In de realisatie laten wij wel zien hoe de kosten 
verdeeld zijn. 
 
Tabel 38 Verdeling zorg per gemeente 
 Hillegom Lisse 
(x € 1.000)  begroting realisatie begroting realisatie 
Zorg     

Wmo-Hbh ZIN 1.118 978 1.226 1.039 
Wmo-Hbh PGB 403 369 430 372 
Wmo - hulp bij het huishouden totaal 1.521 1.347 1.656 1.411 
     
Wmo - rolstoelen 83 69 90 111 
Wmo - vervoersvoorzieningen     
     Collectief vervoer 367 285 265 219 
     Overige 191 140 153 118 
Subtotaal wmo vervoersvoorzieningen 558 425 418 337 
Wmo - woonvoorzieningen 155 131 98 135 
Wmo - onderzoekskosten 9 3 7 4 

Wmo - Eigen bijdrage -317 -333 -461 -505 

Subtotaal Wmo 2.009 1.643 1.808 1.492 
     
Inkomensondersteunde voorzieningen     
Bijzondere bijstand 291 330 222 248 

Kinderopvang 0 0 0 0 
Subtotaal inkomensondersteunende 
voorzieningen 291 330 222 248 

     

Totaal zorg 2.300 1.972 2.030 1.740 

Exploitatiekosten 648 585 676 611 

Programma Zorg 2.948 2.557 2.706 2.351 
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 Noordwijk Noordwijkerhout 
(x € 1.000)  begroting realisatie begroting realisatie 
Zorg     

Wmo-Hbh ZIN         1.589  1.445            939             826  
Wmo-Hbh PGB            302  274            194             181  
Wmo - hulp bij het huishouden totaal         1.891  1.719         1.133  1.008 
     
Wmo - rolstoelen              93  98              82               75  
Wmo - vervoersvoorzieningen     
     Collectief vervoer            412  397            246             203  
     Overige            264  208            122               97  
Subtotaal wmo vervoersvoorzieningen 676 605 368            300  
Wmo - woonvoorzieningen            155  139            160               67  
Wmo - onderzoekskosten                4  3                4                 1  

Wmo - Eigen bijdrage     -453 -524       -296          -331 

Subtotaal Wmo 2.366 2.041 1.451        1.121  
     
Inkomensondersteunde voorzieningen     
Bijzondere bijstand            312            288             183             227  

Kinderopvang               -                -                  -                 -   
Subtotaal inkomensondersteunende 
voorzieningen            312            288             183             227  

     

Totaal zorg         2.678         2.329          1.634         1.348  

Exploitatiekosten            813            730  445            404  

Programma Zorg         3.491         3.059          2.079    1.752  

     

 Teylingen Totaal 
(x € 1.000)  begroting realisatie begroting realisatie 
Zorg     

Wmo-Hbh ZIN         1.607         1.434          6.479         5.723  
Wmo-Hbh PGB            295            238          1.624         1.434  
Wmo - hulp bij het huishouden totaal         1.902         1.672          8.103         7.157  
     
Wmo - rolstoelen            105            100             453             453  
Wmo - vervoersvoorzieningen     

     Collectief vervoer            385            342          1.675  
        

1.446  
     Overige            185            137             915             700  
Subtotaal wmo vervoersvoorzieningen 570           478          2.590         2.146  
Wmo - woonvoorzieningen            235            127             803             599  
Wmo - onderzoekskosten                3                2               27               14  

Wmo - Eigen bijdrage         -484          -558   -2.011      -2.251 

Subtotaal Wmo 2.331        1.822  9.965       8.118  
     
Inkomensondersteunde voorzieningen     
Bijzondere bijstand            300            332          1.308        1.425  

Kinderopvang               -                 0                -                  0  
Subtotaal inkomensondersteunende 
voorzieningen            300            332          1.308      1.425  

     

Totaal zorg         2.631         2.155        11.273         9.544  

Exploitatiekosten            993            898          3.575         3.228  

Programma Zorg         3.624         3.053        14.848      12.772  
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8 Bijlage II Overzicht begrotingswijzigingen 
 
Tabel 39 Overzicht begrotingswijzigingen 

 
eerste 
raming 2013-I 

Totaal 
Begrotingswijzig

ingen  begroting 2013 
 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 
Baten en lasten exploitatie     
Salariskosten ISD       4.440                 -                 4.440  
Personeelsvergoedingen ISD            97                 -                      97  
Overige personeelskosten          150                 -                    150  
Huur werkcentrum          321                 -                    321  
Automatisering          349                 -                    349  
Reclame- en promotiekosten            40                 -                      40  
Vakliteratuur            10                 -                      10  
Huisvestingskosten            75                 -                      75  
Kantoorkosten          195                 -                    195  
Accountantskosten            45                 -                      45  
Advieskosten            70                 -                      70  
Inhuur en uitzendkrachten          136                 -                    136  
Uitbestedingen Teylingen          104                 -                    230  
Sociale recherche          230                 -                    104  
Uitvoeringskosten derden          197     -166            -166                    31  
Algemene kosten            70                 -                      70  
Bank- en Rentekosten             -                  -                       -   
Afschrijvingskosten kantoorinrichting            61                 -                      61  
Diverse baten en lasten             -                  -                       -   

Exploitatiekosten       6.590     -166            -166               6.423  

Doorbelasting Participatiebudget        -600                    -600 

Totaal exploitatiekosten       5.990     -166            -166               5.823  

     
Uitkeringen     
Participatie       1.313     -136    -136               1.177  
Inkomen     10.574    2.334          2.334              12.908  
Zorg     13.823   -2.551         -2.551             11.272  

Totaal Uitkeringen     25.710         -354            -35             25.356  

Totaal Kosten ISD 2013     31.700          -520          -520             31.179  
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9 Bijlage III Berekening bijdrage per gemeente 
 
Inleiding 
De afrekening van de kosten van de ISD naar de gemeenten is ontleend aan de gemeenschappelijke 
regeling en aan besluiten van het algemeen bestuur. 
De volgende zes onderdelen met een verschillende verdeelmethodiek gelden: 

1. Participatie 
2. Inkomen 
3. Zorg 
4. Exploitatiekosten 
5. Terugvordering fraude 
6. Gehandicapten parkeerkaart 

 
Onderstaand zullen we per onderdeel aangeven hoe de kosten verdeeld zijn. 
 
Hiervoor hebben we nodig de verdeelsleutel en de door de gemeenten ontvangen budgetten. 
 
Tabel 40 Verdeelsleutel per gemeente  
Verdeelsleutel 
begroting 2013 Inwonertal Lage % % lage % gewogen 
  inkomens inwoners inkomens gemiddeld 
      
Hillegom 20.484 2.620 17,14 19,11 18,12 
Lisse 22.335 2.620 18,68 19,11 18,90 
Noordwijk 25.407 3.320 21,25 24,22 22,73 
Noordwijkerhout 15.555 1.630 13,01 11,89 12,45 
Teylingen 35.759 3.520 29,91 25,67 27,80 

Totaal 119.540 13.710 100 100 100 

 
Tabel 41 Budgetten 2013 

in euro's Participatie BUIG-deel 

Bbz 
declara-
bel deel BBZ 2004 Totaal I-deel 

      

Hillegom 
                  

293.153  2.570.771 16.925 1.747       2.589.443  

Lisse 
                  

242.645  2.310.435 38.175 6.410       2.355.020  

Noordwijk 
                  

352.915  3.233.475 47.820 7.693       3.288.988  

Noordwijkerhout 
                  

146.558  1.539.820 35.094 688       1.575.602  

Teylingen 
                  

147.672  2.992.714 11.214 4.023       3.007.951  

      

Totaal          1.182.943      12.647.215    149.228           20.561      12.817.004  

 
Tabel 42 Herverdeling MAU 2012 

Na ontvangst 
MAU 

Kosten 
jaarrek  Budget   IAU/MAU   Volgens GR  

gemeente 
na MAU 

 Te verrekenen 
per gemeente  

Hillegom 2.693.901 2.256.636 0 415.778 2.672.414 25.122 
Lisse 2.582.463 2.124.471 0 435.545 2.560.016 26.310 
Noordwijk 3.404.635 2.860.592 0 503.024 3.363.616 28.523 
Noordwijkerhout 1.586.342 1.285.550 0 290.363 1.575.913 18.154 
Teylingen 3.173.379 2.504.898 136.559 627.303 3.268.760 -98.107 

Totaal 13.440.719 11.032.147 136.559 2.272.013 13.440.719 0 
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1. Participatie 
 
Tabel 43 Participatieoverzicht 

Uitgaven P-deel          1.296.018  
meeneemregeling 2012                238.165  
Budgetten             1.182.943  

Meeneemregeling 2013 
                

125.090- 
 
 
 
Tabel 44 Verdeling participatie per gemeente 

   Hillegom   Lisse   Noordwijk  
Noordwijk-

erhout   Teylingen   Totaal  
 Meeneemregeling per 1-1-2013       43.203           45.251             54.040         29.628             66.043            238.165  
 Budgetten       293.153        242.645          352.915       146.558         147.672         1.182.943  
 Meeneemregeling per 31-12-2013       22.666         23.642            28.433         15.574         34.775            125.090  

 Kosten per gemeente      313.690        264.254           378.522       160.612           178.940       1.296.018  
 
 
2. Inkomen 
 
De uitgaven gemaakt voor het programma Inkomen worden verdeeld volgens de rijksbijdragen; het 
meerdere wordt verdeeld op basis van 50% naar inwoners en 50% naar inwoners met een laag 
inkomen. 
 
Tabel 45 Overzicht kosten inkomen naar verdeelmaatstaf 
Totaal uitkeringskosten inkomen           12.978.586  
 Budgetten           12.817.004  

 Te verdelen meerkosten cf GR  161.582  

 
 
Tabel 46 Verdeling uitkeringskosten per gemeente 

 Hillegom Lisse Noordwijk 
Noordwijk- 

erhout Teylingen Totaal 

Uitkeringskosten (verdeeld 
volgens budget)        2.589.443             2.355.020        3.288.988  

           
1.575.602  

              
3.007.951       12.817.004  

Meerkosten (verdeeld volgens 
GR)             29.279                  30.539             36.728  

                
20.117  

                   
44.920            161.582  

Totaal uitkeringskosten        2.618.722             2.385.559        3.325.716  
     

1.595.719  
              

3.052.871       12.978.586  

Exploitatiekosten           367.809                384.236           459.393  
              

254.222  
                 

565.043         2.030.702  

Totaal        2.986.531             2.769.795        3.785.108  
           

1.849.941  
              

3.617.913       15.009.287  
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3. Zorg 
 
Bij de verdeling van de kosten van het programma Zorg wordt onderscheid gemaakt in 
exploitatiekosten en de kosten van de voorzieningen. De exploitatiekosten worden verdeeld op basis 
van 50% naar inwonertal en 50% naar inwoners met een laag inkomen. De kosten van de 
voorzieningen worden verdeeld naar woonplaats van de ontvanger van de voorziening. De kosten 
komen dus voor rekening van de gemeente waar de ontvanger van de voorziening woont. 
 
Tabel 47 Verdeling zorg per gemeente 
2013 Hillegom Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal 
 x € 1.000 x € 1.000  x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 
Zorg   1.972.436 1.739.932 2.329.165 1.347.582 2.154.602 9.543.717 
Exploitatiekosten       584.685                      610.798              730.271                       404.122         898.217  3.228.093 

totaal 2.557.121 2.350.730 3.059.436 1.751.704 3.052.819 12.771.810 

 
 
4. Exploitatiekosten 
 
De exploitatiekosten worden op diversen methoden verdeeld. In de verdeling wordt een deel op basis 
van de gemeenschappelijke regeling verdeeld. Dit betreft alle kosten behalve de kosten die de ISD 
maakt voor het afhandelen van aanvragen gehandicaptenparkeerkaarten en de opbrengsten die nog 
binnenkomen uit de fraudevordering. Voor deze laatste rubrieken is een apart verdeelsystematiek 
vastgesteld. 
 
Tabel 48 Verdeling exploitatiekosten per gemeente  
Totaal exploitatiekosten            6.034.264  
Af: Exploitatiekosten m.b.t. participatie              -775.469 

Te verdelen over gemeenten            5.258.795  

 
Tabel 49 Verdeling per gemeente 
 Hillegom Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal 
Fraudemethodiek                   -611                  -576                      -                            -445                       -567           -2.200 
GPK methodiek                   4.725                 6.405                    -                          7.170                     8.805            27.105  
GR               948.381             989.205       1.189.663                    651.619            1.455.021      5.233.890  

Totaal               952.494             995.034       1.189.663                    658.344              1.463.259       5.258.795  

 
Tabel 50 Exploitatiekosten per gemeente per programma 
 Hillegom Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal 
Inkomen               367.809             384.236          459.393                    254.222                565.043       2.030.702  
Zorg               584.685             610.798          730.271                     404.122                 898.217       3.228.093  

Totaal               952.494             995.034        1.189.663                    658.344            1.463.259       5.258.795  
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5. Terugvordering fraude 
 
In 2009 heeft het bestuur een verdeling vastgesteld voor toekomstig ingevorderde bedragen van de 
fraude 2008. De verdeling gaat op basis van de verdeelsleutels uit het verleden. In 2013 is een 
bedrag ontvangen van € 2.200,=. De verdeelsleutel die hiervoor geldt is die van het jaar 2003. 
 
Tabel 51 Verdeling ontvangen vordering fraude per gemeente  
 Hillegom Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal 
Verdeelsleutel 2003 27,79% 26,20% 0% 20,23% 25,78% 100,00% 
Bedrag (in euro's) -611 -576 - -445 -567 -2.200 

 
 
6. Gehandicaptenparkeerkaart 
 
Voor de verdeling van de gehandicaptenparkeerkaart is gebruik gemaakt van de volgende tabel: 
 
Tabel 52 Overzicht GPK kaart  
Soort kaart Hillegom  Lisse Noordwijkerhout Teylingen Totaal 
Bestuurderskaart 31 35 43 52 161 
Duplicaatkaart 0 0 1 0 1 
Instellingskaart 0 0 0 3 3 
Passagierskaart 14 26 25 31 96 

Totaal 45 61 69 86 261 

 
Dit leidt tot de onderstaande tabel voor de kosten per gemeente. 
 
Tabel 53 Verdeling kosten GPK kaarten per gemeente     
 Hillegom  Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal 
Reguliere kosten 4.725 6.405 - 7.140 8.715 26.985 
Kosten duplicaat- en 
instellingskaart 0 0 - 30 90 120 

Totaal 4.725 6.405 - 7.170 8.805 27.105 
 
 
 
Tabel 54 Bijdrage per gemeente     
  Hillegom Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen Totaal 
Participatie 313.690 264.254 378.522 160.612 178.940 1.296.018 
I deel 2.618.722 2.385.559 3.325.716 1.595.719 3.052.871 12.978.586 
Zorg 1.972.436 1.739.932 2.329.165 1.347.582 2.154.602 9.543.717 
GPK          4.725                 6.405                             -                         7.170                    8.805  27.105 
Fraude -611 -576 - -445 -567 -2.200 
Exploitatiekosten      948.381             989.205             1.189.663                    651.619             1.455.021  5.233.890 
Bijdrage per 
gemeente 5.857.342 5.384.779 7.223.066 3.762.257 6.849.672 29.077.115 
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Tabel 55 Verdeling exploitatiekosten  

Exploitatiekosten ISD Bollenstreek 
2013 

Realisatie 
2013 Hillegom Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen P-deel 

  

 16,33% 17,03% 20,49% 11,22% 25,04% 9,91% 

  x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 
                
Salariskosten ISD 4.413 696 727 870 481 1.070 567 
Personeelsvergoedingen ISD 54 9 9 11 6 13 7 
Overige personeelskosten 136 21 22 27 15 33 17 
Huur werkcentrum 309 49 51 61 34 75 40 
Automatisering 284 45 47 56 31 69 36 
Reclame- en promotiekosten 19 3 3 4 2 5 2 
Vakliteratuur 9 1 1 2 1 2 1 
Huisvestingskosten 70 11 12 14 8 17 9 
Kantoorkosten 151 24 25 30 16 37 19 
Accountantskosten 28 4 5 6 3 7 4 
Advieskosten 22 3 4 4 2 5 3 
Inhuur en uitzendkrachten 150 24 25 30 16 36 19 
Sociale recherche 85 13 14 17 9 21 11 
Uitbestedingen Teylingen 158 25 26 31 17 38 20 
Uitvoeringskosten derden 23 4 4 5 3 6 3 
Algemene kosten 63 10 10 12 7 15 8 
Bank- en Rentekosten -15 -2 -2 -3 -2 -4 -2 
Afschrijvingskosten kantoorinrichting 61 10 10 12 7 15 8 
Incidentele baten en lasten 16 3 3 3 2 4 2 

Exploitatiekosten 6.036 952 995 1.190 658 1.463 776 
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10 Bijlage IV Verdeling van de kosten per gemeente 
 Hillegom Lisse 
 begroting realisatie begroting realisatie 
Participatie     
participatie 291.702      313.690  241.370      264.254  

Totaal Participatie 
         

291.702       313.690  
     

241.370       264.254  
     
Inkomen     
BUIG 2.402.836   2.618.722  2.177.558   2.385.559  

exploitatiekosten 595.480      367.809  617.353      384.236  

Totaal Inkomen 2.998.316   2.986.531  2.794.911   2.769.795  
     
Zorg     
     
WMO     
WMO - Hulp bij Huishouden       978.421     1.038.999  
WMO - PGB       368.585        371.850  

Totaal HbH 1.521.000   1.347.006  1.656.000   1.410.849  
WMO - rolstoelen 83.000        68.966  90.000      110.873  
WMO - vervoersvoorzieningen     
     Collectief vervoer       284.892        218.992  
     Overige       140.474        117.823  

Subtotaal wmo vervoersvoorzieningen 558.000      425.366  418.000      336.814  
WMO - woonvoorzieningen 155.000      130.759  98.000      134.608  

WMO - onderzoekskosten 9.000          3.101  7.000          4.152  

WMO - Eigen Bijdrage -317.000 
     

332.656- -461.000 -505.015 

Totaal WMO 
      

2.009.000    1.642.543  
  

1.808.000    1.492.281  
     
Inkomensondersteunde 
voorzieningen     
Bijzondere bijstand 291.000      329.893  222.000      247.665  

Kinderopvang -                -   - 
              

14- 

Totaal inkomensondersteunde voorz. 291.000      329.893  
     

222.000       247.651  
     

Zorg 
      

2.300.000    1.972.436  
  

2.030.000    1.739.932  
     

exploitatiekosten 648.044      584.685  675.567      610.798  

Totaal Zorg 
      

2.948.044    2.557.121  
  

2.705.567    2.350.730  
     

Totale bijdrage per gemeente 
      

6.238.062  
  

  5.857.342  
  

5.741.848    5.384.779  

Waarvan exploitatielasten 
      

1.243.524       952.494  
  

1.292.920       995.034  
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 Noordwijk Noordwijkerhout 
 begroting realisatie begroting realisatie 
Participatie     
participatie 351.166         378.522  145.751      160.612  

Totaal Participatie 
     

351.166          378.522  
     

145.751       160.612  
     
Inkomen     
BUIG 2.911.633      3.325.716  1.311.916   1.595.719  

exploitatiekosten 862.710         459.393  541.863      254.222  

Totaal Inkomen 3.774.343      3.785.108  1.853.779   1.849.941  
     
Zorg     
     
WMO     
WMO - Hulp bij Huishouden       1.445.102        826.436  
WMO - PGB          274.178        181.381  

Totaal HbH 1.891.000      1.719.280  1.133.000   1.007.816  
WMO - rolstoelen 93.000           97.955  82.000        75.385  
WMO - vervoersvoorzieningen     
     Collectief vervoer          397.480        203.339  
     Overige          207.664          96.982  

Subtotaal wmo vervoersvoorzieningen 676.000         605.145  368.000      300.321  
WMO - woonvoorzieningen 155.000         139.270  160.000        66.864  

WMO - onderzoekskosten 4.000             3.105  4.000          1.228  

WMO - Eigen Bijdrage -453.000 -524.037 -296.000 -331.085 

Totaal WMO 
  

2.366.000       2.040.717  
  

1.451.000    1.120.530  
     
Inkomensondersteunde 
voorzieningen      
Bijzondere bijstand 312.000         288.448  183.000      227.052   
Kinderopvang -                   -   -                -    

Totaal inkomensondersteunde voorz. 
     

312.000          288.448  
     

183.000       227.052   

      

Zorg 
  

2.678.000       2.329.165  
  

1.634.000    1.347.582   

      
exploitatiekosten 812.825         730.271  445.013      404.122   

Totaal Zorg 
  

3.490.825       3.059.436  
  

2.079.013    1.751.704   

      

Totale bijdrage per gemeente 
  

7.616.334       7.223.066  
  

4.078.543    3.762.257   

Waarvan exploitatielasten 351.166      1.189.663  
    

986.876       658.344   
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 Teylingen Totaal 
 begroting realisatie begroting realisatie 
Participatie     
participatie 147.114         178.940  1.177.102     1.296.018  

Totaal Participatie 
     

147.114          178.940  
    

1.177.102      1.296.018  
     
Inkomen     
BUIG 2.734.897      3.052.871  11.538.840   12.978.586  

exploitatiekosten 1.000.282         565.043  3.617.688     2.030.702  

Totaal Inkomen 3.735.179      3.617.913  15.156.528   15.009.287  
     
Zorg     
     
WMO     
WMO - Hulp bij Huishouden       1.434.111  0     5.723.069  
WMO - PGB          237.942  0     1.433.935  

Totaal HbH 1.902.000      1.672.053  8.103.000     7.157.003  
WMO - rolstoelen 105.000         100.042  453.000        453.222  
WMO - vervoersvoorzieningen     
     Collectief vervoer          341.771       1.446.475  
     Overige          136.693          699.635  

Subtotaal wmo vervoersvoorzieningen 570.000         478.464  2.590.000     2.146.110  
WMO - woonvoorzieningen 235.000         127.050  803.000        598.550  

WMO - onderzoekskosten 3.000             2.466  27.000          14.052  

WMO - Eigen Bijdrage -484.000 -557.818 -2.011.000 -2.250.611 

Totaal WMO 
  

2.331.000       1.822.256  
    

9.965.000      8.118.326  
     
Inkomensondersteunde 
voorzieningen      
Bijzondere bijstand 300.000         331.965  1.308.000     1.425.024   
Kinderopvang 0                381  0               367   

Totaal inkomensondersteunde voorz. 
     

300.000          332.346  1.308.000     1.425.390   

      

Zorg 
  

2.631.000       2.154.602  
  

11.273.000      9.543.717   

                     -     
exploitatiekosten 993.334         898.217  3.574.783     3.228.093   

Totaal Zorg 
  

3.624.334       3.052.819  14.847.783   12.771.810   

      

Totale bijdrage per gemeente 
  

7.506.627  
     

     6.849.672  31.181.414   29.077.115   

Waarvan exploitatielasten 
  

1.993.616       1.463.259  7.192.471     5.258.795   
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Lijst van afkortingen 
AB Algemeen Bestuur 
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
AO Administratieve Organisatie 
AOW Algemene Ouderdoms Wet 
Arbo Arbeidsomstandigheden 
AWB Algemene Wet Bestuursrecht 
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
BB Bijzondere Bijstand 
BBL Beroeps Begeleidende Leerweg 
BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 
Bbz Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 
BOL Beroeps Opleidende Leerweg 
BUIG Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten 
CAK Centraal Administratie Kantoor 
CVV Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 
CWI Centrum voor Werk en Inkomen 
DB Dagelijks Bestuur 
EB Eigen Bijdrage 
EMU Economische Monetaire Unie 
Fido Financiering decentrale overheden  
fte full-time equivalent 
GGD Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst 
GPK Gehandicaptenparkeerkaart 
GR Gemeenschappelijke Regeling 
HbH Hulp bij het huishouden 
IAU incidentele aanvullende uitkering 
IC Interne Controle 
I-deel Inkomens-deel 
Ioaw  Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers 
Ioaz  Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

zelfstandigen 
ISD Intergemeentelijke Sociale Dienst 
KCC Klant Contact Centrum 
KTO KlantTevredenheidsOnderzoek 
MAU Meerjarige aanvullende uitkering 
MT Management Team 
NVVK Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren 
OR OndernemingsRaad 
P&O Personeel en Organisatie 
pc personal computer 
PC Product Centrum 
P-deel Participatie-deel 
 PGB     PersoonsGebonden Budget 
 PIB     Persoonlijk Inburgeringsbudget  
 RI&E     Risico Inventarisatie en Evaluatie 
ROA Regeling opvang asielzoekers  
Sdv Schulddienstverlening 
Shv Schuldhulpverlening 
 Sisa     Single information single audit 
 SSCA     Sportieve en Sociaal Culturele Activiteiten 
SVB Sociale VerzekeringsBank 
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
UWV Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen 
VVTV Voorwaardelijke Vergunning Tot Verblijf  
W-deel Werk-deel 
WEB Wet educatie en beroepsonderwijs 
WI Wet Inburgering 
WIA Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen 
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WKR WerkKostenRegeling 
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 
WNT Wet Normering Topinkomens 
WSNP Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen 
WW WerkloosheidsWet 
WWB Wet werk en bijstand 
Z&Z Zorg en Zekerheid 
ZIN Zorg In Natura 


