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Geachte M/VM/V,



Hartelijk dank voor uw advies inzake de uitvoeringsagenda project coöperatie De Kleine 
Schans. Wij waarderen uw betrokkenheid tijdens de bijeenkomsten op 9 maart en 18 
april en vinden het plezierig te lezen dat u naast de leden ook inwoners heeft betrokken 
bij dit advies.

U heeft in uw advies een negental punten op genomen. In deze brief wordt per punt 
ingegaan op uw adviezen.

1. We realiseren ons dat de gemeenschappelijke waarden en overtuigingen op basis 
waarvan zal worden samengewerkt in de coöperatie nog niet altijd expliciet 
benoemd zijn in de uitvoeringsagenda. 
Het implementatieplan bevat op onderdelen een uitwerking van de 
uitvoeringsagenda. Een procesvoorstel om te komen tot de inhoudelijke opgave 
van de coöperatie maakt daar onderdeel van uit. In dit proces om te komen tot 
een ontwikkelopgave zullen deze waarden en overtuigingen een belangrijke rol 
spelen. Leden zullen deze dan ook met elkaar meer expliciet maken. De 
totstandkoming van een jaarplan zal eveneens gebaseerd zijn op 
gemeenschappelijke waarden en overtuigingen waardoor leden daarover het 
gesprek aan gaan.  

2. U adviseert in de ALV de leden gelijkwaardig lid te laten zijn aan de oprichters 
MEE, Youké en gemeente Woudenberg. Dit ondersteunen wij. In de ALV zullen alle 
leden gelijkwaardig lid zijn van de coöperatie. Zo is dit ook opgenomen in de 
concept statuten voor de coöperatie die onderdeel uit maken van het 
implementatieplan. 

3. U adviseert de vergaderingen van de ALV van de coöperatie openbaar te laten 
zijn. De coöperatie zal een huishoudelijk reglement opstellen. Hierin kan worden 
opgenomen dat vergaderingen openbaar zijn. Dit is aan de ALV zelf om te 
bepalen. 

4. U adviseert om in de ALV te borgen dat de stem van de inwoner optimaal gehoord 
wordt. De inwonersraad heeft een prominente rol in de structuur van de 
coöperatie. Daar is de stem van de inwoner geborgd. In het huishoudelijke 
reglement hebben de leden de mogelijkheid de inwonersraad een rol te geven in 
de ALV. Dat kan bijvoorbeeld door hen als toehoorder, spreker of adviseur uit te 
nodigen. 

5. U adviseert de rol van de gemeente duidelijk te omschrijven in het kader van 
waaruit de coöperatie gaat werken. U geeft mee dat verantwoordelijkheden op 
het gebied van privacy, communicatie, bedrijfsvoering en informatieveiligheid 
helder moeten zijn.
Deze aspecten komen aan de orde in de dienstverleningsovereenkomst(en) (DVO) 
die de gemeente zal afsluiten met de coöperatie. Een inhoudsopgave van het 
DVO is als bijlage opgenomen bij het implementatieplan.

6. Zoals u adviseert is een exitprotocol opgenomen in de concept statuten voor de 
coöperatie.

7. Uw advies met betrekking tot het werkgeverschap onderschrijven we. 
8. De coöperatie bepaalt in de ontwikkelopgave en jaarplannen of en wanneer zij op 

termijn ondersteunende diensten niet meer afneemt bij de gemeente. De 
gemeente zal in haar rol als opdrachtgever erop toezien  dat de kwaliteit van de 
uitvoering voorop staat. 

9. De coöperatie zal werken met een ontwikkelopgave en een jaarplan. Gemeente 
Woudenberg zal een uitvoeringsprogramma voor het Sociaal Domein blijven 
opstellen waaraan de Monitor uitvoeringsprogramma Sociaal Domein verbonden 



is. De coöperatie levert een deel van de monitorgegevens die hier onderdeel van 
uit maken. 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Woudenberg

S.M.T van der Marck-Verschoor T. Cnossen
secretaris burgemeester


