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Inleiding 
Voor u ligt de derde kwartaalrapportage van Coöperatie de Kleine Schans in Woudenberg. De 

coöperatie is op 1 januari 2018 opgericht. Binnen de coöperatie wordt uitvoering gegeven aan de 

vier wetten in het sociaal domein (Leerplicht, Participatiewet (PW), Wet maatschappelijke 

ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet). De opgave is, om de basisvoorzieningen zo te gebruiken en 

te ontwikkelen, dat inwoners met bekenden en in hun eigen omgeving de ondersteuning kunnen 

vinden die nodig is om zelfredzaam te blijven. 

Wanneer hulp nodig is, kan die plaatsvinden door De Kleine Schans in te schakelen. Onze 

hulpverleners zijn erop gericht te doen wat nodig is, zodat mensen weer zelf, eventueel met hulp van 

basisvoorzieningen verder kunnen. 

Wanneer nodig kan specialistische zorg worden ingezet. Door de basisvoorzieningen te ontwikkelen 

en meer in te steken op preventieve activiteiten, verwachten we minder inzet van specialistische 

zorg. Enerzijds is dit nodig om zorgkosten te verminderen. Anderzijds is van veel zorg bekend, dat zij 

op langere termijn meer effectief is, wanneer zij in de omgeving en in samenwerking met bekenden 

van de hulpvrager plaats vindt.  

 

 

De coöperatie richt zich, naast het uitvoeren van de taken binnen het sociaal domein, op de partners 

en initiatieven in de omgeving. Zowel de nulde-, eerste- en tweedelijns zorg zijn hierin belangrijk. Er 

zijn 21 leden actief in de coöperatie om bovenstaande beweging te bewerkstelligen.  

Om dit goed te kunnen doen en de juiste ontwikkeldoelen te stellen, vindt overleg plaats met de 

inwoners. Deze inwoners zijn vertegenwoordigd in de inwonersraad. Het tot stand komen van de 

inwonersraad, was een belangrijk doel bij de oprichting in januari van dit jaar.  

Dit verslag zal rapporteren over de resultaten binnen de diverse domeinen en gaat in op de 

oprichting en effectiviteit van de ledenvergadering en inwonersraad. We zijn bezig te bepalen 

waarover op welk moment gerapporteerd wordt. Dit wordt helder in het volgende kwartaal.  Ik wens 

u veel leesplezier. 
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Uitvoering wetten 
Leerplicht 
Van de leerplicht wordt ieder schooljaar de stand van zaken opgemaakt. Afgelopen jaar zijn 133 
meldingen in behandeling genomen. Dat is achttien meer dan het jaar daarvoor. De toename lijkt 
verband te houden met de samenwerking met het sociaal team, waardoor de leerplichtambtenaar 
beter te vinden is voor informatie en advies en de aandacht voor het melden van zorgelijke situaties 
is toegenomen. Het is meer gebruikelijk geworden dat de leerplichtambtenaar en een collega van het 
sociaal team samen optrekken in gezinnen, waardoor oorzaken van spijbelgedrag beter worden 
aangepakt en de leerplichtambtenaar helpt, door heldere wettelijke kaders te hanteren.  
 
Werk en inkomen 
Binnen de coöperatie wordt aan 147 dossiers gewerkt door collega’s van werk en inkomen. 107 
Daarvan gaan over levensonderhoud. In zeven situaties is de uitkering beëindigd door aanvaarding 
van werk. Dit is een resultaat om trots op de zijn. Twee uitkeringen zijn beëindigd vanwege 
verhuizing buiten Woudenberg. Vier uitkeringen zijn verstrekt aan mensen die in Woudenberg zijn 
komen wonen.  
Er is goed gebruik gemaakt van de regelingen die er zijn, al lopen de aanvragen in aantallen iets 
terug. Er zijn minder aanvragen gedaan binnen de Participatiewet. De aanvragen voor een computer 
namen iets toe (zie bijlage 1). 
Vanuit werk en inkomen wordt flexibel omgegaan met vragen uit andere domeinen zodat de inwoner  
snel geholpen kan worden. Zo wordt informatie over bepaalde regelingen uitgewisseld. Waar 
mogelijk werken de teams op een goede manier constructief samen waarbij echter altijd oog is voor 
privacy van de inwoner.  

 
Jeugdhulp en WMO 
De vraag naar jeugdhulp en WMO is sterk toegenomen, van 145 vragen in het eerste kwartaal, naar 
253 vragen in het derde kwartaal. De toename doet zich voor in de vraag naar begeleiding. (zie 
bijlage 2) Uit een nadere analyse blijkt dit vooral een toename te zijn van de geleverde begeleiding 
door het Sociaal Team zelf. Zij hadden hierin een administratieve achterstand die nu is weg gewerkt. 
De andere hulpvormen blijven meer stabiel. Er is een afname te zien van instroom in zwaardere 
klinische zorg.  
 

  

Een alleenstaande moeder heeft opvoedvragen met betrekking tot haar dochter. 

Gaandeweg het gesprek geeft zij aan zeer krap bij kas te zitten en eigenlijk een fiets 

voor haar dochter nodig heeft. De medewerker van het sociaal team vraagt haar of ze 

er een collega bij mag vragen die verstand heeft van financiën. Een collega van werk en 

inkomen schuift aan geeft uitleg over het kind pakket en vertrekt weer uit het gesprek, 

waarna het opvoedvraagstuk verder opgepakt wordt.  

(voordeel van integrale samenwerking: de inwoner hoeft niet terug te komen voor een 

andere afspraak bij een ander loket voor haar vraag over financiën)  
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Aanvullende taken. 
 
Mantelzorg. 
Ten aanzien van mantelzorg is de samenwerking geïntensiveerd tussen het sociaal team en 
Jeugdpunt omdat we ook de jonge mantelzorgers beter in beeld willen krijgen en willen 
ondersteunen. Er wordt een uitnodigende flyer en een aanmeld kaart gemaakt, om de 
toegankelijkheid te vergroten. Er wordt onderzocht welke ondersteuning en activiteiten gewenst zijn, 
naast de jaarlijkse mantelzorgdag. 
 
Meldpunt discriminatie 
De Kleine Schans is het afgelopen jaar niet gebeld met meldingen over discriminatie. Er wordt 
gewerkt aan een meldpunt waar ook eenzaamheid en mantelzorgvragen gemeld kunnen worden. In 
de inrichting hiervan wordt gezocht naar de handelingswijze wanneer een vraag binnenkomt. Hierin 
wordt samenwerking gezocht in de ALV en met de GGD. Wanneer de werkwijze helder is, zal 
bekendheid gegeven worden aan het meldpunt en de functie hiervan. 

Ontwikkeling 
 
Doorontwikkeling kwaliteit van dienstverlening 
In het team van De Kleine Schans is sinds april een juridisch kwaliteitsmedewerker aangesteld. Zij 
richt zich op rechtmatigheid en de verbetering van processen en werkwijzen. Deze medewerker is 
bekend met alle domeinen waarin gewerkt wordt en signaleert ook mogelijkheden tot 
samenwerking. Klachten worden behandeld door deze medewerker.  Er zijn het afgelopen kwartaal 
twee klachten geuit. Bezwaren waren er niet. Eén van deze klachten is nog in behandeling. De ander 
is naar tevredenheid afgehandeld. 
 
 
Ontwikkelingen team 
Het team is sinds september compleet. Tot die tijd werden diverse vacatures met ingehuurd 
personeel ingevuld. Dit was een dure oplossing. Inhoudelijk hebben deze mensen goed werk verzet, 
maar was het moeilijk te komen tot een gezamenlijke opbouw van het team, waarin diverse taken 
goed verdeeld konden worden. Veel overstijgende taken, gericht op ontwikkeling naar de 
basisvoorzieningen? werden belegd bij de vaste teamleden. Nu het team compleet is, zijn taken meer 
verdeeld en wordt inzet op die taken beter haalbaar.  
 
Ondertussen wordt duidelijk dat er erg veel vragen richting De Kleine Schans komen. Dit is wat we 
willen, maar legt tegelijk ook veel druk bij de medewerkers. Zij hebben een erg volle caseload en 
omdat wij snel op vragen willen reageren, ontstaat daar een knelpunt. We zullen analyseren welke 
vragen zijn toegenomen en welke mogelijkheden er zijn voor het oppakken van deze vragen. 
 
In het team wordt samengewerkt met elkaar. Ook met Plangroep en Workfast is een nauwe 
samenwerking. Er is binnen De Kleine Schans ook een medewerker die zich bezig houdt met 
vrijwilligerswerk. Doordat medewerkers meer gewend raken breder te kijken dan hun eigen 
expertise, worden met de inwoner passende oplossingen gevonden op een integrale eenvoudiger 
manier.  
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Krachtige inzet netwerk en ontwikkeling van basisvoorzieningen 
Het doel is om de hulpvrager zo te ondersteunen, dat hij/zij op eigen kracht weer verder kan. We 
willen hiertoe het netwerk versterken, zodat mensen ingebed blijven in hun eigen omgeving en daar 
ondersteund kunnen worden wanneer dat nodig is. In 56 gevallen is zorg gestopt omdat mensen 
weer zelf of met behulp van hun netwerk verder konden. We willen dit positieve resultaat vergroten 
door ontwikkeling van alternatieven in de basisvoorzieningen die bruikbaar zijn voor de vragen die in 
Woudenberg spelen. Ook zijn de teamleden zich aan het trainen om co- creatie met de hulpverlener 
en zijn netwerk makkelijker te maken. Het team in de coöperatie heeft een belangrijke signaalfunctie 
en is versterkt met een welzijnswerker die samen met de netwerkregisseur, leden van de ALV en 
ketenpartners deze ontwikkeltaak op pakt.   
 
ICT  
De ICT omgeving van De Kleine Schans is ingewikkeld, doordat vanuit de diverse werksoorten en 
disciplines, in diverse systemen gewerkt wordt. Delen van die systemen worden in samenwerking 
met andere gemeenten gebruikt. Er wordt nu nog veel tijd besteedt aan het bureau, terwijl de 
medewerkers meer tijd nodig hebben voor de inwoners. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden 
zijn om de ICT omgeving meer ondersteunend en makkelijker bruikbaar te maken.  
 

  

Een voorbeeld van hoe De Kleine Schans mensen kan ondersteunen: 

Een mevrouw werd naar ons doorgestuurd door de praktijkondersteuner van de huisarts. 

Mevrouw had last van klachten die verband hielden met sterke overbelasting. Mevrouw 

legde uit werk te hebben wat moeilijk in haar ritme paste (diverse tijden op de dag) en 

ook de werkzaamheden pasten niet bij haar vaardigheden en ambities. Ze voelde zich 

niet bij machte van baan te veranderen omdat de financiële afhankelijkheid groot was, 

nu haar partner overleden was. Mevrouw was verdrietig, zag weinig mogelijkheden en 

was bang voor langdurige uitval. 

De medewerker van het sociaal team heeft in overleg met mevrouw diverse stappen 

ondernomen: Plangroep heeft met mevrouw de financiën doorgenomen en de 

(on)mogelijkheden bekeken. Er is een jobcoach betrokken om te kijken welke 

mogelijkheden er zijn voor ander werk.  Ondertussen is de collega van De Kleine Schans 

mevrouw gaan ondersteunen met de rouwverwerking ten aanzien van  het verlies van 

haar partner.  

Mevrouw heeft in korte tijd meer overzicht gekregen over haar mogelijkheden, heeft een 

baan die past bij haar ambitie, kennis en kunde en heeft ruimte gevonden om toe te 

komen aan het verwerken van het verlies van haar partner. Mevrouw is erg tevreden. 



 

 
4 

Organisatie 
 
De Algemene Leden Vergadering (ALV) 
Er zijn 20 leden lid van de ALV. De ALV is het hoogste bestuursorgaan van de coöperatie. Zij stellen 
zich ten doel de transformatie in Woudenberg vorm te geven. Er zijn tot nu toe vijf 
ledenvergaderingen geweest waarin gewerkt wordt met een werkplan dat voor de zomer is 
opgesteld.  
 
 
 

Leden ALV   

Seniorenbelangen MEE 

Stg burger initiatief w'berg Gemeente Woudenberg 

IQ coaches Moriahoeve 

Stg. Coalitie erbij Humanitas Eemland 

PCOB 50Plus Dialoog met perspectief 

Stg welzijn ouderen SWO Workfast 

Platform van de kerken ergotherapie 

Stg. Jeugdpunt beweging 3.0 

Youké IDH Schuldhulp 

A.n.j.a. assisteert buurtbemiddeling/welzin 

 
 
Het werkplan heeft geleid tot werkateliers, waarin diverse leden zich verantwoordelijk hebben 
gemaakt voor diverse ontwikkelpunten en daarmee aan de slag zijn gegaan. De voortgang van de 
werkateliers komt schriftelijk terug in de ALV, zodat bijstelling en beoordeling van het resultaat 
mogelijk wordt. In september is het werkplan aangevuld met diverse werkateliers naar aanleiding 
van de analyse van de zorgkosten.  
 
In de ALV is een werkgeverscommissie aangesteld omdat zij verantwoordelijk is voor de beoordeling 
en eventuele voortdurende aanstelling van de directeur van de coöperatie.  

In het lidmaatschap van de coöperatie hebben zich wat wijzigingen voorgedaan het afgelopen half 
jaar. Vallei wonen was vanaf het eerste moment een goede samenwerkingspartner in de ALV. 
Vanwege wetgeving is lidmaatschap niet mogelijk. Er wordt gezocht naar een andere 
samenwerkingsvorm. Ondertussen gaat de inhoudelijke samenwerking gewoon door.  
 
In de ALV zijn organisaties 
vertegenwoordigd uit de basis 
voorzieningen, de coöperatie en 
specialistische zorg. Hiermee kan 
verbinding gelegd worden over 
deze grenzen heen, zodat 
creatieve oplossingen gevonden 
kunnen worden voor 
vraagstukken.  
 
Er zijn twee nieuwe leden 
toegetreden (buurtbemiddeling 

Werkateliers ALV: 
 

• Formulieren brigade 
• Meldpunt (eenzaamheid, 

discriminatie, mantelzorg)  
• Omgaan verward gedrag 
• Vroeg signalering 
• Statushouders ondersteunen 
• co-creatie met netwerk 
• Positieve gezondheid 
• Dagbesteding dichtbij huis 
• Alternatieven voor ambulante zorg 
• Dementalent 
 Sociale kaart 
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en Anja assisteert). Er waren al meerdere organisaties middels een ‘platform’ vertegenwoordigd. Zo 
zijn de kerken in het platform van kerken vertegenwoordigd en hebben de thuiszorgorganisaties zich 
verenigd. Hierdoor is één afgevaardigde vertegenwoordigd in de ALV en wordt efficiëntie vergroot. 
Onlangs heeft de Ergotherapie, die al lang lid is, met succes een platform van paramedici gecreëerd. 
Door deze werkwijze neemt de verbinding tussen diverse zorgvormen toe en blijft de efficiëntie van 
de ALV groot.  
 
 
Inwonersraad 
Sinds januari is er een inwonersraad met elf leden actief. De inwonersraad is al vijf keer bij elkaar 
gekomen. De ontmoetingen waren gericht op kennismaking met elkaar en met het werk in het 
sociaal domein. Daarnaast heeft de inwonersraad zich over een aantal zaken uitgesproken. De 
bekendheid van De Kleine Schans was een aandachtspunt. De inwonersraad heeft geleid tot een 
afspraak met de Woudenberger. Vanaf september vult De Kleine Schans eens per maand een pagina 
met twee artikelen die relateren aan het werk van de coöperatie. 
 
De tevredenheid van inwoners is onderwerp van gesprek geweest. Het CEO (cliënt ervaring 
onderzoek) is met terugwerkende kracht over een jaar gemeten. Deze gegevens uit het CEO zijn  wat 
verouderd en de inwoners uit de raad adviseren meer actuele gegevens te verzamelen, zodat sturing 
sneller mogelijk is. Binnen de ondersteuning zal gevraagd worden hoe de hulp beleefd wordt. 
Daarnaast begint De Kleine Schans begint korte evaluaties bij afsluiting van alle trajecten. 
Zodat een evenwichtig beeld gekregen wordt van alle geholpen inwoners en deze aandachtspunten 
kunnen leiden tot verbetering.  
 
Momenteel beraad de inwonersraad zich op haar functie. Met behulp van zorgbelang Utrecht is 
gekeken naar de vormen van inwoners inbreng. Uit de presentatie zijn een aantal dilemma’s en 
vraagstukken gekomen over functie en rolopvatting, die in een volgende raad door de inwoners tot 
besluiten gaan leiden.  
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Toegankelijkheid 
 
Balie 
Inwoners komen naar De Kleine Schans voor diverse vragen. Voor een aantal vragen is het nodig 
mensen te verwijzen. Er wordt een werkwijze ontwikkeld waarbij de inwoner voor meer informatie 
bij De Kleine Schans terecht kan. De Kleine Schans  is momenteel alleen in de ochtend geopend. Dat 
in de middag de balie gesloten is, levert problemen op in de bereikbaarheid voor inwoners en 
collega’s. 
 
Er wordt nagedacht over de mogelijkheid van langere openingstijden. De balie is momenteel niet 
uitnodigend genoeg. Mensen stellen hun vraag aan een hoge balie, waar een collega van Vallei 
Wonen naast zit en er kunnen inwoners zitten te wachten aan de tafel vlakbij. Dit maakt de drempel 
voor mensen om zorgen te delen hoger dan we zouden willen en hiermee hebben we de privacy van 
de inwoner onvoldoende in het oog.  
 
Bij de balie van De Kleine Schans is ook het meldpunt discriminatie ingericht. Hier komen nog geen 
meldingen binnen. Dit kan te maken hebben met de (on) bekendheid van deze functie. Momenteel 
onderzoeken we de mogelijkheid om een meldpunt in te richten voor meer zorgen. (bijv. 
eenzaamheid, mantelzorg enz.) We willen eerst de werkwijze van het omgaan met deze meldingen 
vaststellen, voordat we de bekendheid vergroten.  
  
Site 
De Kleine Schans is goed bereikbaar via de website. 84% van de bezoeker van de website zijn nieuwe 
gebruikers. Dat zijn rond de 2000 mensen. 16 % zijn terugkerende gebruikers. Meer mensen zoeken 
de site via een zoekmachine. Een kwart van de bezoekers gaat direct naar het website adres. Dit is 
minder dan in het vorige kwartaal, waar meer dan één derde direct de site bezocht.  
 
Op de site worden steeds meer diverse onderwerpen bekeken. Waren er het eerste kwartaal 15 
onderwerpen, nu wordt aan 27 onderwerpen aandacht besteed. Opvallend is dat de site goed 
bezocht wordt voor het opzoeken van regelingen. Ook wordt er veel gekeken naar informatie over 
inkomen, geld en werk. De vacature pagina wordt minder bezocht, wat logisch is, nu het team 
compleet is.  
 
Ook voor incidentele activiteiten wordt de site gevonden. Informatie over de lezing betreffende 
pubers die plaats vond, is door 61 mensen informatie gezocht op de website. Er is meer aandacht 
nodig voor het verzamelen van dit soort activiteiten; er worden minder agenda onderwerpen 
ingediend, terwijl de site daar wel erg bruikbaar voor is. 
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Financiën 
 
In het navolgende financiële overzicht zijn de realisatiecijfers over de eerste drie kwartalen van 2018 
opgenomen. Aansluitend is een inschatting voor de kosten in het vierde kwartaal gemaakt en 
daarmee een inschatting van de realisatie over 2018. In de laatste kolom is de inschatting van de 
realisatie 2018 afgezet tegen de initiële begroting 2018. Hierna volgt de inhoudelijke toelichting. 
 

 

Nadere toelichting 
In bovenstaand overzicht zijn de realisatiecijfers van het eerste halfjaar opgenomen zoals deze in de 
tweede kwartaalrapportage 2018 gepresenteerd zijn. Op twee posten heeft een correctie op de 
cijfers plaatsgevonden (dit wordt hierna toegelicht). Aansluitend zijn de realisatiecijfers over het 
derde kwartaal vermeld en is een inschatting van de kosten voor het vierde kwartaal gemaakt. De 
vier kwartalen samen vormen de inschatting van de realisatie 2018. De laatste kolom bevat ten slotte 
het verschil tussen de begroting 2018 en de inschatting van de realisatie 2018.  
 
Correcties eerste kwartaal 
Ten opzichte van de eerder gepresenteerde cijfers over het eerste halfjaar 2018 heeft een 
verschuiving plaatsgevonden van € 46.178 van de post flexibele schil naar de post kosten ter 
vervanging bij ziekte. Dit betreft kosten welke gemaakt zijn voor de inhuur van een arbeidskracht ter 
vervanging van een medewerker die wegens ziekte afwezig is geweest. Omwille van transparantie en 
het op termijn kunnen analyseren van ontwikkelingen, zijn deze kosten naar de post kosten ter 
vervanging bij ziekte overgeboekt.   
 
Doorkijk tot eind 2018 
Voornamelijk doordat in de eerste maanden van 2018 voor een aantal functies arbeidskrachten zijn 
ingehuurd in plaats van dat voor deze functies medewerkers in dienst van CDKS waren, is een 
overschrijving op de post flexibele schil zichtbaar en een onderschrijving op de post salarissen. De 

Coöperatie De Kleine Schans: bedrijfsvoeringskosten 3de kwartaal 2018

Onderdelen

Begroting 

2018

Realisatie 

1ste halfjaar 

2018

Correctie op 

1ste halfjaar

Realisatie 3de 

kwartaal 2018 Inschatting Q4

Inschatting 

realisatie 2018

Inschatting 

realisatie -/- 

begroting 2018

HRM 1.110.664 627.889 0 337.236 312.525 1.277.650 -166.986

Salarissen 786.664 319.406 198.038 252.380 769.824 16.840

Ondersteunende diensten gemeente 179.400 89.700 0 44.850 44.850 179.400 0

Flexibele schil 60.000 214.755 -46.178 84.102 1.895 254.574 -194.574

Kosten vervanging bij ziekte 30.000 0 46.178 1.863 0 48.042 -18.042

Opleidingskosten 16.000 1.738 0 7.242 7.000 15.980 20

Abonnementen / registraties 8.000 0 0 0 1.400 1.400 6.600

Overige personeelskosten 30.600 2.290 0 1.141 5.000 8.431 22.170

Directie / raden 111.000 53.575 0 27.497 28.472 109.544 1.456

Directeur 103.000 53.387 0 27.497 27.722 108.606 -5.606

Raad van Advies 3.000 125 0 0 500 625 2.375

Inwonersraad 5.000 63 0 0 250 313 4.687

Huisvesting 28.936 11.118 0 5.559 18.259 34.936 -6.000

Huur 28.936 11.118 0 5.559 18.259 34.936 -6.000

Organisatie 128.679 100.476 0 23.952 23.741 148.169 -19.490

I&A en informatieveiligheid 56.241 66.604 0 19.020 16.241 101.865 -45.624

Telefoon 22.360 0 0 0 0 0 22.360

Afschrijvingen investeringen 0 5.108 0 2.554 2.554 10.216 -10.216

Afschrijvingen vervangingsinvesteringen 0 910 0 455 455 1.820 -1.820

Communicatie 10.590 3.982 0 351 0 4.333 6.257

Kantoorartikelen 6.488 5.648 0 1.572 4.491 11.711 -5.223

Accountantskosten 5.000 0 0 0 0 0 5.000

Kosten rechtsgeding en adviezen 10.000 0 0 0 0 0 10.000

Aanjaagfunctie 3.000 3.260 0 0 0 3.260 -260

Verzekeringen 15.000 14.964 0 0 0 14.964 36

Belastingen (btw / vpb) 0 0 0 0 0 0

Totaal 1.379.279 793.058 0 394.243 382.997 1.570.299 -191.020
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budgetten van genoemde posten compenseren elkaar echter niet. Dit is enerzijds het gevolg van de 
hogere tarieven die inhuur met zich brengt ten opzichte van werkgeverslasten indien de 
medewerkers in dienst zouden zijn geweest. Anderzijds blijkt dat de betreffende salaristrede bij een 
aantal medewerkers afwijkt ten opzichte van de raming in de begroting 2018. De 
contractonderhandelingen met de nieuwe medewerkers van CDKS hebben later plaatsgevonden dan 
dat de begroting 2018 is opgesteld.  
 
Doorgerekend tot het einde van het jaar is het de verwachting dat op de post salarissen in 2018 een 
onderschrijving resulteert van bijna € 17.000. Indien in het vierde kwartaal geen inhuur meer 
plaatsvindt, is het de verwachting dat op de posten flexibele schil en kosten er vervanging bij ziekte 
een overschrijding van ruim € 212.000 resulteert.  
 
Zoals in de vorige kwartaalrapportage vermeld, laat ook de post ICT een overschrijding zien ten 
opzichte van het beschikbare jaarbudget. De kosten die op deze post geboekt zijn, worden 
momenteel nader bekeken. Zo lijken bijvoorbeeld kosten op deze post geboekt te zijn die betrekking 
hebben op de opstartkosten van CDKS en als gevolg bij de gemeente thuis horen. Zodoende volgt 
mogelijk in het vierde kwartaal een correctie op deze post. Het is evenwel de vraag of deze correctie 
de overschrijding voldoende compenseert. Daarnaast worden de kosten voor telefonie op deze post 
geboekt waardoor de onderschrijving op de post telefonie in dit kader moet worden verrekend met 
de overschrijding op de post ICT. 
 
Alles overziend is het niet de verwachting dat het op basis van de begroting 2018 beschikbaar 
gestelde budget toereikend is om alle uitgaven van CDKS in 2018 te dekken. Desalniettemin worden 
de uitgaven de komende periode kritisch gemonitord en waar mogelijk bijgestuurd om verdere 
overschrijdingen zoveel mogelijk te beperken.  
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Bijlage 1: Werk en Inkomen. 
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Bijlage 2: Jeugdhulp en WMO 
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reden van afsluiting q3 2018   

maatwerkvoorziening ingezet  117 

maatwerk voorz. +begel wijkteam  4 

opgelost binnen basis infrastructuur 8 

zelfstandig/ met netwerk verder 56 

overleden/ verhuisd 10 

in overleg gestopt 8 

verwijzing huisarts 1 

reageert niet 7 

overig 2 
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