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Z-15-24719 Maatschappij René Daalmans Raadsvoorstel mw. Snuif  

Nr.     3. Bestuur\5811  

B&W-besluit    

Raadscommissie  04-06-2015 

Raad    18-06-2015 

Agendanummer    

 

Onderwerp:  

Voorstel artikel 42 Gemeenschappelijke regeling ISB Bollenstreek 2016 

 

 

Wij stellen voor:  

In te stemmen met de volgende prioriteiten voor opdrachtverlening aan de ISD 

Bollenstreek voor 2016: 

a. Tegenprestatie naar vermogen 

b. Bezuinigingen 

c. Gekanteld minimabeleid 

d. Handhaving in brede zin 

 

Bestaand kader:  

Gemeenschappelijke Regeling ISD-Bollenstreek 

 

Doelstelling:  

Binnen de beleidskaders sturing geven aan de opdrachtverlening aan de ISD om 

uitvoering te geven aan sociale regelingen en de Wmo.  

 

 

Inleiding: 

In de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek is in artikel 42 de 

“Opdrachtformulering en uitvoeringsplan bestuursopdracht” opgenomen. In het 

cverleden heeft een vergelijkbare opdrachtformulering geleid tot het gekantelde 

Minimabeleid. Conform artikel 42 van de gemeenschappelijke regeling ISD 

Bollenstreek stelt het dagelijks bestuur van de ISD u nu in de gelegenheid sturing te 

geven aan de opdrachtverlening aan deze gemeenschappelijke regeling.  Hiervoor 

heeft het dagelijks bestuur van de ISD in de notitie “Onderwerpen 

opdrachtgeverschap artikel 42 GR” een voorzet gedaan. Er is een lijst met acht actuele 

onderwerpen gemaakt waaruit gekozen kan worden.  Vanwege de beperkte capaciteit 

is het nodig om keuzes te maken.  

Het DB geeft er de voorkeur aan om onderwerpen te benoemen die helemaal binnen 

de scope van de ISD vallen. 

Het dagelijks bestuur van de ISD wil de reacties van de gemeenten voor 29 juni 

ontvangen. Op 29 juni vergadert het algemeen bestuur van de ISD. Op basis van de 

door de raad aangedragen prioriteiten voor opdrachtverlening, maakt de ISD dan een 
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uitvoeringsplan bestuursopdracht. Deze stelt het algemeen bestuur vast in zijn 

vergadering van 15 oktober 2015. 

 

Argumenten: 

1. “Tegenprestatie naar vermogen”, “Bezuinigingen”, “Gekanteld minimabeleid”en 

“Handhaving in brede zin”, zijn actuele onderwerpen.  Ze vallen helemaal binnen 

de scope van de ISD. 

1.a. Er is een eerste start gemaakt met de invulling van de wettelijk verplichte 

tegenprestatie naar vermogen, maar er is nog maar beperkt formatie op ingezet.  

Wat zijn resultaten? Hoe wordt er samengewerkt met maatschappelijke partners? 

Wat levert het de klant op? Evaluatie van deze aspecten en het mede op basis 

daarvan bepalen van een vervolgtraject, is de insteek. 
1.b. Bezuinigingen  

Op dit moment is nog geen inzicht in de kosten die de 3 decentralisaties met zich 

mee brengen en de ontwikkeling van de rijksbijdrage voor de komende jaren. De 

gemeente Hillegom staat voor een bezuinigingsopgave in de meerjarenbegroting. 

Daarom heeft dit onderwerp prioriteit. 

1.c. Gekanteld minimabeleid 

Met Persoons Ondersteunend Budget en Inspanningspremie is per 1 januari 2015 

invulling gegeven aan het gekanteld minimabeleid. Hoe pakt dit nu uit? Hoeveel 

aanvragen voor inspanningspremie zijn afgewezen? Zijn er onbedoeld groepen 

klanten uitgesloten?  Heeft het gekanteld minimabeleid invloed op de individuele 

bijzondere bijstand? 

1.d.Handhaving in brede zin 

Vult de ISD de handhaving afdoende uit? Wordt afdoende gecontroleerd of 

klanten recht hebben op de uitkering die ze ontvangen? Komen klanten hun 

(arbeids)verplichtingen wel na? Hoe gaat de ISD de handhaving regelen als de  re-

integratietaken worden overgeheveld naar een Service Punt Werk.  

 

Financiële dekking: 

De ISD werkt de onderwerpen binnen de bestaande formatie en begroting uit. De 

uitvoering van de resultaten van een evaluatie en/of onderzoek kunnen leiden tot 

extra kosten die niet voorzien zijn. In dat geval wordt een 

begrotingswijzigingsprocedure gestart. 

 

Participatie: 

Artikel 42 van de GR ISD heeft uitdrukkelijk tot doel de raden in positie te brengen 

om sturing te geven aan opdrachtverlening aan de ISD. 

 

Urgentie: 

Het algemeen bestuur van de ISD vergadert op 29 juni 2015 over dit onderwerp.  De 

reacties van raad en college moeten voordien aan de ISD worden gemeld. 
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Kanttekeningen: 

De ISD stelt voor om het aantal onderwerpen te beperken tot maximaal 4. Omdat elke 

gemeente autonoom is in het bepalen van de prioriteiten is het dus mogelijk dat er 

geen eenduidige keuze uit de behandeling in raden en colleges komt. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

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

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Aanbiedingsbrief dagelijks bestuur ISD Bollenstreek van 23 april 2015 met “Notitie Onderwerpen 

opdrachtgeverschap artikel 42 GR” ( Z-15-24719 Post In 48104) 

Informatie bij: René Daalmans, R.Daalmans@hillegom.nl, tel.nr. 0252 537241. 
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Nr.     3. Bestuur\5811 

B&W-besluit    

Raadscommissie  04-06-2015 

Raad    18-06-2015 

Agendanummer    

 

 

Onderwerp: 

Voorstel artikel 42 Gemeenschappelijke regeling ISB Bollenstreek 2016 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 42 van de Gemeenschappelijke Regeling ISB 

Bollenstreek,  

 

besluit:  

In te stemmen met de volgende prioriteiten voor opdrachtverlening aan de ISD 

Bollenstreek voor 2016: 

a. Tegenprestatie naar vermogen 

b. Bezuinigingen 

c. Gekanteld minimabeleid 

d. Handhaving in brede zin 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 18 juni 2015 

 

 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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