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Inleiding
Dit is het jaarverslag over het eerste jaar van de cooperatie. De cooperatie wordt aangestuurd door
een directeur. De algemene ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan van de cooperatie. De
cooperatie is op 1 januari 2018 opgericht.
Binnen de cooperatie wordt uitvoering gegeven aan de vier wetten in het sociaal domein (Leerplicht,
Participatiewet (PW), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet). Het doel 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.
De cooperatie richt zich, naast het uitvoeren van de taken binnen het sociaal domein, op de partners
en initiatieven in de omgeving zodat met elkaar effectieve ondersteuning voor de inwoners
ontwikkeld wordt.
In dit jaarverslag is het bestuursverslag opgenomen. Tevens is dit de verslaglegging over het vierde
kwartaal en dient deze verslaglegging ter verantwoording van de diverse subsidies die De Kleine
Schans ontving in 2018.
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Bestuursverslag
Binnen de cooperatie wordt uitvoering gegeven aan de vier wetten in het sociaal domein (Leerplicht,
Participatiewet (PW), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet). Het doel 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.

Basisvoorzieningen
(onderwijs, huisartsen, welzijnswerk (Jong en oud),
Doel; Gezondere leefstiji van inwoners. Meer maatschappelijk en sociaal actieve
inwoners.

Cooperatie De Kleine Schans
Doel: Samen met inwoners komen tot meer lokale, passende en
integrate antwoorden op hun ondersteuningsvragen

Specialistische voorzieningen
Doel: Minder inzet van specialistische ondersteuning
(brede zin: jeugdzorg/WMO/ leerplicht trajecten/
participatietrajecten

De cooperatie richt zich, naast het uitvoeren van de taken binnen het sociaal domein, op de partners
en initiatieven in de omgeving zodat met elkaar effectieve ondersteuning voor de inwoners
ontwikkeld wordt. Zowel de nulde-, eerste- en tweedelijns zorg zijn hierin belangrijk. In 2018 zijn 22
organisaties lid geworden van de cooperatie. De betekenis van deelname aan de cooperatie heeft
gedurende het jaar meer inhoud gekregen. Waar in de eerste helft van het Jaar gezocht werd naar de
functie en gezamenlijke ambitie, kreeg in de tweede helft van het jaar de verantwoordelijkheid van
de leden meer vorm. Hierover leest u later meer.
Het eerste jaar van het bestaan van cooperatie De Kleine Schans is afgesloten. In dat jaar is gewerkt
aan het opbouwen van de cooperatie, terwiji het uitvoerende werk door liep. U leest in dit verslag
over de ontwikkeling van de cooperatie en de resultaten van het afgelopen jaar.
Om goed zicht te hebben op de omgeving en de juiste ontwikkeldoelen te stellen, vindt overleg
plaats met de inwoners. In januari is hiertoe een inwonersraad aangesteld. Zij zijn zoekende geweest
naar de functie van de inwonersraad en hebben een aantal onderwerpen aan de orde gehad. U leest
daarover later meer.
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Uitvoering wetten
Leerplicht
Van de leerplicht wordt ieder schooljaar de stand van zaken opgemaakt. Over de meldingen en de
afhandeling daarvan is in augustus 2018 het leerplichtverslag geschreven. Voor details over leerplicht
wordt verwezen naar dat verslag.
Participatiewet Werk en inkomen
In 2018 hebben de college's zich ingezet actueel inzicht te verkrijgen in de positie van de inwoners
die ondersteuning krijgen vanuit de participatiewet op de participatieladder. Hierdoor kan met de
inwoner beter gewerkt worden aan verbetering van de maatschappelijke participatie. Hieruit bleek
dat een grote groep mensen (85) een niet Nederlandse afkomst had. Voor deze groep is in november
een project 'grenzeloos' gestart waarbij mogelijkheden om te werken onderzocht zijn en gestart
wordt met begeleiding naar werk, terwiji het inburgeren nog niet is afgerond. Werk en Inkomen
werkt hiertoe samen met Workfast. De betrokken inwoners reageren erg positief. Het project loopt
tot november 2019.
Er zijn afgelopen jaar 38 aanvragen voor een uitkering geweest. Opvallend is dat 24 daarvan in de
eerste helft van 2018 zijn aangevraagd. In de tweede helft van het jaar was dat beduidend minder
(14) Dit is niet goed te verklaren, de situaties zijn divers (zie bijiage 1)
In 2018 zijn 28 uitkeringen beeindigd. In 19 gevallen was er sprake van aanvaarding van werk. De
meesten hebben door inzet van De Kleine Schans, in samenwerking met Workfast (8) en de
trajectbegeleider (11) werk gevonden. Begeleiding naar vrijwilligerswerk is in weinig gevallen gelukt
(1) Er is meerdere situaties wel contact geweest met de vrijwilligerscoordinator, maar de mensen die
niet werken zijn arbeidsongeschikt. Zij zijn niet in staat te werken en ook in het vrijwilligerswerk blijkt
weinig haalbaar.
Er is goed gebruik gemaakt van de minima regelingen die er zijn. Vooral voor sport en cultuur zijn
aanvragen gedaan (27, zie bijiage 1)
Er is een toename waarneembaar in het aantal mensen dat loonkostensubsidie ontvangt. Dit heeft te
maken met de verandering van de Wajong. Voorheen werden deze inwoners door het UWV
begeleid. Nu geeft het UWV een doelgroepenverklaring af, waarna de gemeente ondersteuning
biedt. De toename heeft effect op het participatie budget, omdat de job coaching die nodig is, uit het
participatiebudget wordt betaald. Door de begeleiding van de trajectbegeleider zijn meer mensen
met een beperking aan het werk.
Vanuit werk en inkomen wordt flexibel ingegaan op vragen vanuit andere domeinen zodat de
inwoner snel geholpen kan worden. Zo wordt informatie over bepaalde regelingen uitgewisseld of
wetten worden toegelicht. Waar mogelijk werken de teams op een goede manier constructief samen
waarbij echter altijd oog is voor privacy van de inwoner.

Een jongedame ontvangt een uitkering. Doordat zij herhaaldelijk gemaakte afspraken niet na
komt, komt het recht op de uitkering ter discussie te staan. Onduidelijk is, waardoor zij zich
niet aan afspraken houdt. De college vraagt een college van het sociaal team aan te schuiven
en samen in gesprek te gaan. Tijdens het gesprek komt naar voren dat drugsgebruik het
normale leven in de weg staat, waardoor de gemaakte afspraken niet nagekomen worden. Er
is drugshulpverlening opgestart, waarna de jongedame meer grip kreeg op hear leven en
afspraken na komt. Zij is positief over de inzet vanuit De Kleine Schans.
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Jeugdwet en Wmo
Bij het sociaal team zijn veel vragen binnen gekomen. Momenteel zijn 401 zaken actief bij het sociaal
team. Daarvan vallen 43 zaken binnen het Wmo werkveld, het grootste deel betreft actieve jeugd en
gezinszaken.
In 2018 zijn 549 nieuwe zaken gestart ten opzichte van 528 in 2017. Er zijn 478 zaken afgesloten. Ook
in 2017 werden er minder zaken afgesloten dan dat er zijn opgestart (487 afgesloten). Er is een
toename van caseload doordat meer vragen gesteld worden en als twee jaar minder zaken worden
afgesloten dan binnenkomen (zie bijiage 2). Gevolgd moet worden welke type vragen het hier
betreft. Wanneer vragen in een eerder stadium gesteld worden zodat beantwoording snel en
effectief plaats vindt, is dit een positieve ontwikkeling. Dit heeft consequenties voor de druk op het
personeel. Berekend moet worden welke caseload mogelijk is en er moet een visie komen op hoe er
omgegaan moet worden wanneer de vraag groter is dan verwerkt kan worden.
De aangemelde zaken worden voor een groot deel afgehandeld door het sociaal team. Zij begeleiden
een groot aantal gezinnen, of kunnen producten toekennen of doorverwijzen. In de 549 nieuwe
vragen zijn 898 voorzieningen toegekend. 491 daarvan betreft Wmo voorziengen. Daar wordt
huishoudelijke hulp veruit het meest toegekend. De Wmo kent een toename van begeleiding en
dagactiviteiten. Hier zijn 55 vragen meer binnen gekomen dan het vorige jaar (103) zie bijiage 2. Er
kunnen meerdere voorzieningen tegelijkertijd voor een inwoner nodig zijn. Zo kan dagbehandeling
samen gaan met een rolstoel en vervoer.
Vanuit dit team wordt een maandelijks spreekuur gehouden op de basisscholen die hier interesse
voor hebben. Dat zijn er nu er twee. Deze spreekuren dragen bij de drempel te verlagen en
vroegtijdig hulp te bieden. Zowel leerkrachten als inwoners maken gebruik van de spreekuren.

Spreekuur
Een moeder komt bij de leerkracht en vertelt veel moeite te hebben met het gedrag van
haar dochter thuis. Op school is zij vrolijk en gaat het goed, maar sinds de overstap naar
groep 3 is het meisje thuis erg snel geprikkeld, boos en doet lelijk tegen haar broer en
naar zichzelf. Het meisje huilt erg snel en kan er niet tegen wanneer lets niet lukt.
De leraar verwijst de moeder naar het spreekuur. Moeder en hulpverlener bespreken
een aantal mogelijkheden om het gedrag bij te sturen en moeder krijgt tips om het
meisje te ondersteunen. Er worden hierna nog twee gesprekken gevoerd, waarna
moeder aangeeft dat het gedrag verbetert en zij beter weet om te gaan met haar
dochter.

Er zijn 407 toegekende voorzieningen voor jeugdhulp. Ook hier kunnen producten samen gaan,
waardoor dit cijfer niet gelijk staat aan het aantal gezinnen dat in hulp was. Op het jeugddomein is
gezinsbegeleiding en jeugdbegeleiding toegenomen. In meer gezinnen wordt begeleiding gegeven.
Ook is een toename zichtbaar van geestelijke gezondheidszorg. (van 50 in 2017, naar 88 in 2018).
Opname binnen het landelijk transitie arrangement is in 2018 niet voorgekomen. Dit heeft te maken
met de visie dat betere opiossingen voor handen moeten zijn dan langdurige opname buiten
Woudenberg.
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De vragen die bij het sociaal team komen zijn zeer divers van aard. In veel gevallen wordt de hulp
verleend door medewerkers van het sociaal team. Wanneer nodig wordt meer specialistische hulp
ingezet.
In 47 % van de gevallen is De Kleine Schans de verwijzer naar diverse tweedelijns voorzieningen. In
30% van de situaties doet de huisarts dit. De overige verwijzingen worden gedaan door scholen,
Samen Veilig en anderen.
Het afgelopen jaar is aandacht geweest voor de samenwerking met huisartsen. Er is naast de
voorpostfunctie een contactpersoon jeugd aangewezen, zodat de bereikbaarheid voor huisartsen
verbeterd is.
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Aanvullende taken
Manteizorg
Gedurende 2018 hebben we bet Steunpunt Manteizorg vender ontwikkeld. Steunpunt Manteizorg
wordt gedragen door drie medewerkers. De flyer is geiipdatet en aangevuld nnet de informatie over
jonge manteizorgers.
Er is een overleg geweest waarbij jongerenwerk, thuiszorgorganisaties, steunpunt manteizorg,
welzijnswerk, steunpunt vrijwilligerswerk en de Moriahoeve hun kennis en ervaring deelden. Door de
kennis te bundelen kan effectief worden aangesloten bij manteizorgers. Uit dat overleg is een 'dag
van de manteizorg' ontstaan en er is een focusgroep van manteizorgers opgestaan. Deze groep geeft
aan dat er vooral behoefte is om een overzicht van ondersteuningsmogelijkheden in een nieuwsbrief
te ontwikkelen. Aan meer informele bijeenkomsten voor manteizorgers is minder behoefte, vanwege
de zware zorgtaken die ervaren worden. Naar aanleiding van de wens van de focusgroep sluit iemand
namens het steunpunt zes wekelijks aan bij bijeenkomsten van de ontmoetingsgroep op de
Moriahoeve en hun manteizorgers. Een nieuwsbrief is er nog niet. We hebben via kenniscentrum
mantelzorg.nl (start 2019) toegang tot veel informatie en ook standaard nieuwsbrieven. Door daar
gebruik van te maken willen we in 2019 starten met het verspreiden van nieuwsbrieven, om
manteizorgers nog beterte informeren.
De dag van de manteizorg heeft plaatst gevonden in het cultuurhuis op 10 november. De organisatie
is gedaan door het Steunpunt in samenwerking met thuiszorgorganisaties en de
manteizorgondersteuner van Charim. Er waren zo'n 80 manteizorgers aanwezig. Lokale ondernemers
hebben cadeaus gesponsord. De manteizorgers konden hun gegevens achterlaten ter registratie, om
goed zicht te houden op de Woudenbergse manteizorgers en om hen te kunnen informeren. Er zijn
op dit moment 138 geregistreerde manteizorgers, waarvan er 5 jonger dan 24 jaar zijn. Dit aantal is
ten opzichte van 2017 sterk gegroeid (van 72 naar 138). In samenwerking met manteizorgers die
daarin willen meedenken wordt een manteizorgagenda voor 2019 opgesteld.
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 manteizorgvragen 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 2018 is binnen Cooperatie de Kleine Schans veel aandacht geweest voor kwaliteit. Er zijn in 2018
(interne) controles verricht, verbetervoorstellen gedaan en uitgevoerd en er zijn werkprocessen
verbeterd binnen alle domeinen. De Cooperatie heeft kwaliteit van zorg hoog in het vaandel.
In 2018 zijn er drie klachten binnen gekomen bij de cooperatie. Al deze klachten zijn naar
tevredenheid afgehandeld. Een goede klachtenafhandeling vinden we bij de cooperatie erg
belangrijk. Enerzijds om te horen wat minder goed is gegaan en waar we nog kunnen verbeteren,
anderzijds vinden we het belangrijk om in gesprek te blijven met inwoners van Woudenberg. Bij de
afhandeling van deze drie klachten is de klachtenfunctionaris in gesprek gegaan met de indiener van
de klacht. Ervaring laat zien dat deze gesprekken effectief zijn. De indiener van de klacht voelt zich
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gehoord en krijgt de bevestiging dat zijn of haar klacht serieus wordt genomen. Veelal is samen met
de indiener van de klacht gekeken naar een passende en wenselijke opiossing. Uiteindelijk zijn al
deze klachten positief afgerond en zijn alle indieners tevreden met de gemaakte opiossing en/of
gemaakte afspraken.
In totaal zijn er vijf bezwaarzaken geweest in 2018 en een beroepszaak. Deze bezwaarzaken zijn tijdig
afgehandeld en voorgekomen bij de commissie bezwaarschriften van de Gemeente Woudenberg. De
Juridisch Kwaliteitsmedewerker vertegenwoordigt de Cooperatie en daarmee de Gemeente
Woudenberg in rechte in deze procedures.
Ontv/ikkelingen team
Er \waren nog een aantal vacatures voor diverse functies. Het team van de Kleine Schans was in
September compleet. Tot die tijd is gewerkt met ingehuurd personeel. Deze mensen verzetten goed
werk, 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. Er was een langdurig zieke in het team.
Dit en de wisseling van medewerkers, gaf veel druk bij het team. Zij hebben in een goede sfeer erg
veel werk verzet. Op de hoge werkdruk die werd ervaren is begeleiding ingezet. Hierdoor is de tijd
zeer effectief benut en voelden medewerkers zich ondersteund.
Er wordt door De Kleine Schans aan vier wetten uitvoering gegeven. De teamleden van De Kleine
Schans raakten steeds meer bekend met de gang van zaken bij collega's die vanuit andere wetgeving
werkten. De samenwerking is in ontwikkeling. Er zijn goede voorbeelden van zaken waarbij de
samenwerking tussen de diverse domeinen voor de inwoner erg prettig was.
De zorgkosten zijn noodzakelijkerwijs steeds meer een onderwerp van gesprek geworden.
Medewerkers zoeken naar mogelijkheden om de zorgkosten zo laag mogelijk te houden, zonder aan
kwaliteit in te boeten. De kennis over kosten is vergroot en er is gewerkt aan het inzichtelijk krijgen
van deze kosten en de invioed daarop. Door de nieuwe inkoop structuur blijft ontwikkeling hiervan
nodig.

Dilemma,
Het team zoekt met de inwoner passende hulp. Wanneer dit niet zelf geboden kan
worden, wordt gezocht bij de organisaties die ingekocht zijn. Met deze (vele)
organisaties zijn afspraken gemaakt over kosten, effectiviteit en samenwerking.
Zodat kwalitatief goede zorg kan worden aangeboden aan de inwoner.
Ouders komen in gesprek omdat hun kind een zware klinische behandeling nodig
heeft. De ouders hebben een intake gehad bij de meest passende zorgaanbieder. Zij
hebben zelf onderzoek gedaan en hebben een zorgaanbieder gevonden die beter
aansluit bij hun visie op de problematiek en de door hun gewenste behandeling
hiervan. Zij hebben een intake afgesproken. Deze zorgaanbieder is niet ingekocht, is
onbekend en ver weg, maar biedt de gewenste zorg goedkoper aan.

Er vindt een doorontwikkeling plaats in het netwerkgericht werken. De Kleine Schans wil de
effectiviteit van hulp vergroten door dit in co-creatie met het netwerk vorm te geven. Vijf teamleden
zijn in 2018 getraind, waarna implementatie plaats vindt en manieren gezocht worden om deze
werkwijze te delen.
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In het team wordt samengewerkt met elkaar. Ook met PLANgroep (schuldhulpverlening), de
trajectbegeleider en Workfast is een nauwe samenwerking. Ook wordt in casuistiek samengewerkt
met het jongerenwerk. Er is binnen De Kleine Schans een medewerker die zich bezig houdt met
vrijwilligerswerk. In de loopt van 2018 is de welzijnswerker die bij Stichting Welzijn Ouderen werkte,
in goed overleg overgedragen naar de Kleine Schans. Doel hiervan is het huidige welzijnswerk
effectief te benutten en de basiszorg te ontwikkelen waar hiaten in Woudenberg waargenomen
worden. Doordat medewerkers meergewend raken brederte kijken dan hun eigen expertise,
worden met de inwoner passende opiossingen gevonden op een integrale eenvoudiger manier.

r
Basisvoorzieningen versterken.
Er is een informatie avond voor sportverenigingen gegeven over het signaleren huiselijk
geweld: iemand van jeugdpunt, save en het sociaal team hebben samen trainers en
vertrouwenspersonen van sportverenigingen geinformeerd over signaleren van geweld en
een werkwijze gegeven om te handelen.
Naar aanleiding van diverse vragen die gesteld werden is het vervolg hierop
ondergebracht in een werkatelier, waarbij sportverengingen meer leren in het omgaan
met bijzonder gedrag in een team. Er wordt een 'routekaart' ontwikkeld, zodat in een
oogopslag te zien is waar vragen gesteld kunnen worden en of/ en waar signalen gemeld
moeten worden. Hier wordt de landelijke meldcode gei'ntegreerd met de praktijk en de
vragen die daar spelen.

De voorpost functie
In 2018 is de voorpostfunctie (8 uur) ingevuld door een gedragswetenschapper van Youke. Deze
medewerker is naast haar werk bezig met een registratietraject tot Kinder- en Jeugdpsycholoog
(SKJ/NIP). Gedurende het jaar heeft de functie meer vorm en inhoud gekregen. Deze medewerker
wordt ingezet op screening/onderzoek bij (zwaardere) hulpvragen, waardoor direct een goede
inschatting gemaakt kan worden van de aard en ernst van de problematiek. Daarnaast kan de
voorpost individuele begeleiding bieden aan kinderen en hun ouders. Naast haar werk in en met de
gezinnen, is de voorpost veelvuldig geconsulteerd door het ST. Dit gebeurt in casui'stiekoverleg en op
verzoek van de teamleden, bijvoorbeeld bij het vastlopen van een situatie. Door advisering van de
gedragswetenschapper kon het sociaal teamlid verder met de hulpverlening. In 2018 is in 21 zaken
gebruik gemaakt van inzet van de voorpost. In de meeste gezinnen ging het om kinderen in de
basisschool leeftijd, in 5 zaken ging het om Jongeren. Daarbij kwamen 8 verwijzingen van scholen, 6
van huisartsen en in 7 zaken kwam de hulpvraag vanuit ouders zelf. Het ging hier om onderzoeks- en
behandelvragen. In 6 situaties is doorverwezen naar specialistische hulp, en in 2 gevallen naar hulp
die onder de zorgverzekering valt. Bij 5 aanmeldingen zijn, na interventie van de voorpost, de doelen
behaald en kon het gezin zelf verder. In 3 gezinnen is een lid van het sociaal team nog even actief
gebleven. Vijf zaken lopen nog. Onlangs is een contactpersoon jeugd voor de huisartsen aangesteld,
om de bereikbaarheid te vergroten. De bekendheid met de voorpost en de vragen die daar door
huisartsen gesteld kunnen worden kan worden vergroot.
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
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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 cooperatie 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.
Welzijn/ ouderenadvies
Sinds 1 oktober is de consulent ouderenadvies van SWO overgedragen naar De Kleine Schans. Een
aantal taken (met name op het gebied van administratie en organisatie) konden overgedragen
worden aan bestuursleden van SWO. Hierdoor is ruimte gekomen voor nieuwe taken binnen De
Kleine Schans. De consulent breidt haar activiteiten op het gebied van welzijn uit en heeft een
belangrijke functie in het uitbreiden van kennis over de basiszorg in het team. Hierdoor kan de
creativiteit t.a.v. het gebruik van basiszorg worden vergroot en wordt beter gezien waar ontwikkeling
van basiszorg helpend kan zijn. Tegelijkertijd blijft de betrokkenheid bij SWO. De coordinatie van
seniorenvoorlichting en het inloopspreekuur voor senioren en SWO vrijwilligers blijft bestaan.
Evenals de huisbezoeken aan senioren op aanvraag of doorverwijzing. De werkzaamheden bij De
Kleine Schans maken de verbinding tussen senioren en andere doelgroepen op het gebied van
welzijn in Woudenberg gemakkelijker.
la
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. Onderzocht is, wat de mogelijkheden zijn om de ICT omgeving
meer ondersteunend en makkelijker bruikbaar te maken. Met de ICT ondersteuning zijn een aantal
functies verbeterd, waardoor de toegankelijkheid verbeterd is. Er zijn een aantal procesmatige
verbeteringen doorgevoerd, waardoor de effectiviteit is bevorderd. Een aantal koppelingen wordt
nog gemaakt, waardoor meer effectiviteit verkregen kan worden. Vooralsnog blijft de ICT omgeving
ingewikkeld, omdat vanuit de diverse wetten niet verenigbare eisen gesteld worden aan de
verwerking van gegevens.
Onderzoek Universiteit Utrecht
In 2018 is contact gelegd met de Universiteit van Utrecht over de mogelijkheden onderzoek te doen
naar de voortgang van de cooperatie. Er is een onderzoeksvoorstel gemaakt en een aanvraag voor
het Kenniscentrum Utrecht Sociaal (Kus) voorbereid. Doelstelling van het onderzoek is "het
ondersteunen van het leerproces in de pilot door het in beeld brengen van factoren die van invioed
zijn op het behalen van de doelstellingen van het innovatieproces, zodat betrokkenen kunnen leren
van de opgedane ervaringen en waar nodig de werkwijze kunnen bijstellen".
De onderzoeksvraag is als voIgt omschreven:
Wat zijn de positieve en de belemmerende factoren in de werkwijze van de verschillende betrokken
partijen binnen de cooperatie (ALV, medewerkers van DKS, gemeente) die van positieve ofnegatieve
invioed zijn op het behalen van de doelstellingen van het innovatieproces in het sociale domein in
Woudenberg?
Dit onderzoek wordt door de ALV ondersteund. Vanuit de ALV zijn Jeugdpunt en de gemeente nauw
betrokken bij het tot stand komen van dit onderzoek.
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Organisatie
De Algemene Leden Vergadering (ALV)
In 2018 is het aantal leden van de cooperatie uitgegroeid tot 22 organisaties. De ALV is het hoogste
bestuursorgaan van de cooperatie. Zij stellen zich ten doel de transformatie in Woudenberg vorm te
geven. Het betreft hier organisaties uit de basiszorg, vrijwilligersorganisaties, eerste en tweedelijns
organisaties.
We zijn trots op de w/erking van de ALV. Er zijn al veel werkateliers tot stand gekomen, maar los
daarvan lukt het de partners veel beter dan voorheen elkaar te vinden. Het contact komt makkelijker
tot stand, waardoor de creativiteit om de in\A/oner op een helpende manier bij te staan groeit.

Een aantal leden vertegenwoordigt een platform. Zo vertegenwoordigt de ergotherapeut
meerdere paramedic!, zonder dat iedereen deel hoeft te nemen aan de bijeenkomsten. Ook
de kerken en de thuiszorgorganisaties zijn door middel van een platform actief. Door deze
\A/erkwijze neemt de verbinding tussen diverse zorgvormen toe en blijft de efficientie van de
ALV groot.

Algemene Ledenvergadering is in ontwikkeling. De betekenis van deelname aan de cooperatie heeft
gedurende het jaar meer inhoud gekregen. Waar in de eerste helft van het jaar gezocht werd naar de
functie, gezamenlijke ambitie en vorm van samenwerking, kreeg in de tweede helft van het jaar de
verantwoordelijkheid van de leden meer vorm.
De ALV heeft de procedure voor het aanstellen van de raad van advies vorm gegeven en uitgevoerd.
Daarnaast heeft de ALV een werkgeverscommissie in het leven geroepen met het doel het
functioneren van de directeur en voortzetting van het contract te beoordelen. Besluitvorming over
directeur en Raad van advies heeft in november plaats gevonden.

Leden ALV
Seniorenbelangen

MEE

Stg burger initiatief w'berg

Gemeente Woudenberg

IQ coaches

Moriahoeve

Stg. Coalitie erbij

Humanitas Eemland

PCOB SOPIus

Dialoog met perspectief

Stg welzijn ouderen SWO

Workfast

Platform van de kerken

ergotherapie

Stg. Jeugdpunt

beweging 3.0

Youke

IDH Schuldhulp

A.n.j.a. assisteert

buurtbemiddeling/welzin

De samenwerking tussen jeugdpunt en het sociaal team heeft geleid tot collectief aanbod
voor meisjes met identiteitsvraagstukken in de puberteit.
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De ALV werkt met een werkplan waarin werkateliers zijn beschreven. De leden zijn 12 werkateliers
gestart die gericht zijn op het ontwikkelen van andere manieren van ondersteuning aan de inwoner.
Een deel van de werkateliers heeft naast kwaliteitsontwikkeling, het beperken van de zorgkosten als
doel. De voortgang van de werkateliers komt schriftelijk terug in de ALV, zodat bijstelling en
beoordeling van het resultaat mogelijk wordt.
Naar aanleiding van de werkateliers wordt in januari gestart met de formulierenbrigade. Inwoners
kunnen met vragen over het invullen van formulieren of post die zij ontvangen hebben terecht op
een wekelijks spreekuur. Ook is het mogelijk een thuisbezoek aan te vragen. De brigade wordt
vormgegeven door De Kleine Schans en vrijwilligers, in samenwerking met diverse partners die zich
bezig houden met schuldhulp.

Het contact met sportverenigingen en scholen is versterkt waardoor vragen in een vroeg
stadium en ter ondersteuning van de medewerkers worden gesteld.

Het werkatelier over omgaan met personen met verward gedrag heeft geleid tot
samenwerkingsafspraken tussen de diverse disciplines die met deze inwoners en hun omgeving te
maken hebben. Kern van deze afspraken is dat effectief samengewerkt wordt: er snel contact is
tussen de partners en met het netwerk van de betreffende inwoner. Zodat helder is wat wel en niet
kan en de wenselijke ondersteuning zowel aan de verwarde persoon als in de omgeving geboden
wordt.
In de werkgroep vroeg signalering wordt door de ALV nauw samengewerkt met Vallei wonen. Er is
een vergevorderd plan om inwoners die in financiele problemen dreigen te komen vroegtijdig te
ondersteunen om het opbouwen van schulden te voorkomen. Van schuldproblematiek is bekend dat
dit leidt tot veel stress, gezondheidsklachten en een nadelig effect op het gezinsleven. De ALV heeft
zich deze vroegsignalering ten doel gesteld en hoopt in maart 2019 met de uitvoering te starten.
De werkateliers zijn beschreven in het werkplan van de ALV. Een aantal maatregelen om de
zorgkosten te bei'nvloeden zijn opgenomen in werkateliers. Dit werkplan wordt elke bijeenkomst
bijgesteld en aangevuld.

Werkateliers ALV:
Formulieren brigade
Meldpunt (eenzaamheid, discriminatie, manteizorg)
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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Inwonersraad
Sinds januari is er een inwonersraad met elf leden actief. De ontmoetingen waren in eerste instantie
gericht op kennismaking met elkaar en met het werk in het sociaal domein. De bekendheid van De
Kleine Schans was voor de inwonersraad een aandachtspunt. Dit heeft geleid tot een afspraak met de
Woudenberger. Vanaf September 2018 vult De Kleine Schans eens per maand een pagina met twee
artikelen die relateren aan het werk van de cooperatie. Met het doel de bekendheid over wat De
Kleine Schans doet te vergroten.
De tevredenheid van inwoners is onderwerp van gesprek geweest. Het CEO (client ervaring
onderzoek) wordt met terugwerkende kracht over het vorige jaar gemeten. Hierdoor zijn deze
gegevens verouderd en dit maakt bijsturing moeilijker. Daarnaast was de respons laag. De inwoners
uit de raad adviseren meer actuele gegevens te verzamelen, zodat storing sneller mogelijk is. Naast
de afname van het client tevredenheidsonderzoek is De Kleine Schans in het najaar van 2018
begonnen met de afname van een client tevredenheidslijst bij afsiuiting van alle trajecten. Hierdoor
kan evenwichtig beeld gekregen worden van alle geholpen inwoners en kunnen aandachtspunten
leiden tot verbetering.
In het najaar hebben de inwoners zich gericht op de functie van de inwonersraad. 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. Leden van de inwonersraad zijn in het najaar gaan
participeren de werkateliers van de ALV. Op die manier worden ontwikkelingen beinvioed door het
perspectief van de inwoner.
Gaandeweg zijn twee inwoners uit de inwonersraad vertrokken. Een had te maken met gezondheid,
de ander wilde Never op een praktische manier vorm geven aan zorg voor Woudenbergers.
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Toegangsfunctie
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 inw/oners 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.
In 2018 heeft onderzoek plaats gevonden. Dit onderzoek richtte zich op verbreding van de balie
functie, zodat zoveel mogelijk vragen in het 1® klantcontact beantwoord kunnen worden van de
domeinen Wmo, Sociaal Team, Werk & Inkomen. Hiertoe zijn ketenpartners benaderd. Daarnaast
zijn de mogelijkheden voor aanpassing in de werkomgeving en huisvesting van entree, wachtruimte
en ontvangst onderzocht. Met het doel te ontdekken hoe de toegankelijkheid beter wordt en
voldoende privacy biedt volgens de daarvoor gestelde richtlijnen in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
De ketenpartners staan positief tegenover de toekomstvisie van De Kleine Schans. Ook delen zij de
uitgangspunten voor een brede balie functie; ingevuld door een professional met kennis van zaken,
die informatie kan verstrekken over producten en diensten van De Kleine Schans en de
ketenpartners. De ketenpartners willen daarbij een faciliterende rol vervullen richting De Kleine
Schans, door informatie en kennis te delen.
Site
De Kleine Schans is goed bereikbaar via de website. Er zijn door bezoekers diverse positieve reacties
gegeven over de website. Zowel het aantal onderwerpen als de overzichtelijke weergave werden
geprezen. Ten opzichte van 2017 is het aantal bezoekers gestegen met 61%. Er waren 8.133
bezoekers van de site. Die bezoekers bezochten de site 11.965 keen Dat is een toename van het
aantal bezoeken van 84%.
Begin mei en in augustus is een (kleine) daling van het aantal bezoekers waarneembaar. Dit lijkt met
vakantieperioden samen te hangen. Afgezien daarvan is over het hele Jaar de site goed bezocht.
Op de site worden steeds meer diverse onderwerpen bekeken. Waren er het eerste kwartaal 15
onderwerpen, nu wordt aan 27 onderwerpen aandacht besteed. Het meest wordt gezocht op "over
ons", regelingen en organisaties. Ook wordt er veel gekeken naar informatie over inkomen, geld en
werk, regelingen voor laag inkomen en opvoeding. Ook voor incidentele activiteiten wordt de site
gevonden.
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Resultaat 2018
Inkomsten 2018
Uitgaven 2018
Doorgeschoven naar 2019
Resultaat 2018
Resultaatbestemming 2018

€ 1.583.299
€ 1.439.191
€
12.657
€ 131.451
terug te betalen aan de gemeente Woudenberg

Subsidies
Zoals uit het vorige hoofdstuk blijkt, bedragen de totale inkomsten van de Kleine Schans in 2018 € 1.583.299.
Deze inkomsten heeft de Kleine Schans via verschillende subsidies van de gemeente Woudenberg ontvangen.
Hierna voIgt een overzicht van de verschillende subsidies alsmede een toelichting.

Exploitatiesubsidie
Incidentele subsidie

€ 1.379.279
€ 147.822

Subsidie ouderenadvies

€ 4.290

Subsidie voorpost GGZ

€ 17.908

Subsidie steunpunt mantel zorg

€ 21.000

Subsidie passend onderwijs

€ 13.000

Totaai

€ 1.S83.299

Doorgeschoven naar 2019
Restant passend onderwijs 2e helft schooijaar
Verwerkt in 2018

-€ 12.657
€ 1.570.642

Exploitatiesubsidie
Bij besluit van 17 december 2017 heeft de gemeente Woudenberg een exploitatiesubsidie van
€ 1.379.279 aan de Kleine Schans beschikt. Ter verantwoording van deze exploitatiesubsidie wordt
voor de inhoudelijke toelichting verwezen naar het hiervoor opgenomen bestuursverslag. In het
navolgende hoofdstuk staat van baten en lasten alsmede het hoofdstuk met de financiele toelichting
op de staat van baten en lasten is de financiele verantwoording van deze exploitatiesubsidie
opgenomen.
Incidentele subsidie
In het najaar van 2018 heeft de Kleine Schans een aanvraag voor een incidentele
ondersteuningssubsidie van € 147.822 bij de gemeente Woudenberg ingediend. Evenals bij de
exploitatiesubsidie
aangegeven,
wordt
ter
verantwoording
van
deze
incidentele
ondersteuningssubsidie voor de inhoudelijke toelichting naar het bestuursverslag verwezen en voor
de financiele toelichting naar de navolgende staat van baten en lasten en de financiele toelichting
daarop.
Subsidie ouderenadvies
Per 1 oktober 2018 zijn de activiteiten in het kader van ouderenadvies van de gemeente
Woudenberg overgeheveld naar de Kleine Schans. Het bijbehorende budget is via een aparte
subsidiebeschikking aan de Kleine Schans overgedragen. De subsidie ouderenadvies betreft een
incidentele subsidie; de kosten voor deze werkzaamheden zijn vanaf 2019 in de reguliere
exploitatiebegroting van de Kleine Schans opgenomen.
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De subsidie voor ouderenadvies betreft een bedrag van € 4.290. De Kleine Schans heeft voor haar
activiteiten in bet kader van ouderenadvies in 2018 € 4.849 aan kosten gemaakt. Deze kosten zijn in
de staat van baten en lasten verwerkt onder de post "salarissen". Voor de inhoudelijke
verantwoording wordt naar bet bestuursverslag verwezen.
Subsidie voorpost GGZ
Per 1 juli 2018 wordt voor de functie voorpost GGZ niet langer door de gemeente Woudenberg een
arbeidskracbt ingebuurd maar recbtstreeks door de Kleine Scbans. Als gevolg is bet bijbeborende
budget via een aparte subsidiebescbikking aan de Kleine Scbans overgedragen. De subsidie voorpost
GGZ betreft een incidentele subsidie, de kosten voor de inbuur van de betreffende arbeidskracbt zijn
vanaf 2019 in de reguliere exploitatiebegroting van de Kleine Scbans opgenomen.
De subsidie voorpost GGZ betreft in 2018 een bedrag van € 17.908. De werkelijke kosten van de
inbuur voor deze functie betreffen in 2018 € 17.909 welke in de staat van baten en lasten verwerkt
zijn onder de post "flexibele scbil". Voor de inboudelijke verantwoording wordt naar bet
bestuursverslag verwezen.
Subsidie steunpunt manteizorg
De kosten die voor manteizorg worden gemaakt zijn ondergebracbt in de dekking van
personeelskosten. Taken ten aanzien van manteizorg zijn breder in bet team ondergebracbt. Voor de
inboudelijke verantwoording wordt naar bet bestuursverslag verwezen.
Subsidie passend onderwijs
In april 2018 beeft de Kleine Scbans een aanvraag voor een incidentele subsidie passend onderwijs
bij de gemeente Woudenberg ingediend. Dit betreft een subsidie voor bet scbooljaar 2018/2019 met
een bedrag van € 13.000. In 2018 beeft de Kleine Scbans voor een bedrag van € 343 aan kosten in bet
kader van passend onderwijs gemaakt. Omdat de subsidie voor bet scbooljaar 2018/2019 is
overgedragen, is bet resterende gedeelte doorgescboven naar 2019. In de balans is zodoende een
bedrag van € 12.657 opgenomen als "vooruit ontvangen subsidie".
Voorstel verwerking resultaat 2018
Alles overziend legt de Kleine Scbans door middel van dit verslag verantwoording af voor een bedrag
van € 1.583.299 welke zij in 2018 als subsidie van de gemeente Woudenberg beeft ontvangen. Zoals
uit voorgaande boofdstuk "resultaten" en bet navolgende boofdstuk "staat van baten en lasten"
blijkt, beeft de Kleine Scbans in 2018 € 1.439.191 aan uitgaven gedaan en is voor een bedrag van €
12.657 aan subsidie naar 2019 doorgescboven in bet kader van passend onderwijs. Hierdoor
resulteert over 2018 een resultaat van € 131.451 positief. De Kleine Scbans stelt voor om dit
positieve resultaat van € 131.451 over 2018 aan de gemeente Woudenberg terug te betalen.

‘ In principe wordt alleen op verschillen tussen de begroting 2018 en realisatle 2018 ingegaan welke groter zijn dan € 3.000. In het geval
van een bijzondere post of ontwikkeling, voIgt tevens een inboudelijke toelichting.
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Financiele toelichting staat van baten en lasten
In de staat van baten en lasten uit het vorige hoofdstuk is per kostenpost een vergelijking gemaakt
van de werkelijke lasten 2018 met de begroting 2018. Daarbij wordt onder initiele begroting de
begroting 2018 d.d. 31 oktober 2017 verstaan. De aangepaste begroting is opgesteld als onderdeel
van de aanvraag eenmalige ondersteuningssubsidie 2018. Hierna wordt op de relevante verschillen^
nader ingegaan en wordt per post het resultaat weergegeven; waarbij plus-bedragen als overschot
gelezen dienen te worden en min-bedragen als een nadelig saldo.
Salarissen (€ 213.495)
Gedurende het kalenderjaar is een aantal medewerkers van de gemeente overgegaan naar de Kleine
Schans. Omdat bij de initiele begroting ervan uit gegaan werd dat deze overgang per 1 januari 2018
zou plaatsvinden, waren de budgetten voor de betreffende salarissen onder de post "salarissen"
meegenomen. De overgang naar de Kleine Schans heeft uiteindelijk later plaatsgevonden. In
aansluiting op de begroting is met deze kosten in de voortgangrapportages rekening gehouden onder
de post "salarissen". Bij het opstellen van de Jaarrekening heeft op dit punt een correctie
plaatsgehad omdat de medewerkers in de betreffende periode in dienst waren bij de gemeente en
het zodoende formeel gezien geen salarisbetalingen aan medewerkers van de Kleine Schans
betreffen. Als gevolg is voor de salariskosten van deze medewerkers in de jaarrekening een bedrag
van € 121.263 exclusief btw opgenomen onder de post "flexibele schil".
Een andere reden waarom op de post "salarissen" een overschot resulteert, is door een dubbeltelling
in het salarispakket van de Kleine Schans. In maandrapportages van dit salarispakket zijn namelijk per
abuis twee keer kosten voor IKB opgenomen waardoor de raming ongeveer 14% hoger uitviel. Dit is
onderzocht en het bleek geen gevolgen te hebben voor de betalingen aan medewerkers. In de
jaarrekening is deze dubbeltelling gecorrigeerd waardoor de post "salarissen" ongeveer € 82.000
naar beneden is bijgesteld en uiteindelijk een overschot van € 213.495 op de post "salarissen"
resulteert.
Ondersteunende diensten gemeente (€ 0)
De gemeente ondersteunt de Kleine Schans op diverse onderdelen bij haar bedrijfsvoering,
bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, de frontoffice en financiele zaken. Deze
ondersteunende dienstverlening is conform de begroting 2018 met de gemeente afgerekend. De
berekening van de kosten van deze ondersteuning is mede afhankelijk van de totale overheadkosten
van de gemeente. Omdat de totale overheadkosten van de gemeente ten tijde van het opstellen van
de jaarrekening van de Kleine Schans nog niet bekend waren, voIgt mogelijk op deze post in 2019 een
afrekening. De komende jaren wordt dezelfde werkwijze gehanteerd.
Flexibele schil (- € 86.210)
Zoals bij de toelichting op de post "salarissen" is vermeld, zijn de salariskosten van een aantal
medewerkers die gedurende het kalenderjaar van de gemeente zijn overgaan naar de Kleine Schans
opgenomen onder de post "flexibele schil". De gemeente moet over de doorbelasting van deze
salariskosten kostprijsverhogende btw bij de Kleine Schans in rekening brengen. De Kleine Schans
kan deze btw niet compenseren. Zodoende zorgt dit voor een overschrijding op de post "flexibele
schil" van (€ 121.263 + € 25.465 =) € 146.728.
Daarnaast was bij de voortgangsrapportages uitgegaan van een doorberekening vanuit de gemeente
aan de Kleine Schans van inhuur ter vervanging van een langdurig zieke medewerker. De
werkzaamheden van de betreffende medewerker vormen evenwel onderdeel van de
‘ In prIncipe wordt alleen op verschillen tussen de begroting 2018 en realisatie 2018 ingegaan welke groter zijn dan € 3.000. In het geval
van een bijzondere post of ontwikkeling, voIgt tevens een inhoudelijke toelichting.
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Staat van baten en lasten
Verschil totale

Onderdelen

Initiele

Aangepaste Totale

Werkelijke

begroting-/-

begroting

begroting

lasten 2018

werkelijke lasten

begroting

1.110.664

166.986

1.277.650

1.174.074

103.576

Salarissen

786.664

-16.840

769.824

556.329

213.495

Ondersteunende diensten gemeente

179.400

0

179.400

179.400

Flexibele schil

60.000

194.574

254.574

340.784

Kosten vervanging bij ziekte

30.000

18.042

48.042

48.042

0

16.000

-20

15.980

16.983

-1.003

8.000

-6.600

1.400

1.432

-32

30.600

-22.170

8.430

10.968

-2.538

0

0

0

7.526

-7.526

0

0

12.610

-12.610

Directeuren raden

0
111.000

-1.456

109.544

97.149

12.395

Directeur

103.000

5.606

108.606

96.882

11.724

Raad van Advies

3.000

-2.375

625

125

500

Inwonersraad

5.000

-4.687

313

142

171

28.936

6.000

34.936

28.078

6.858
6.858

HRM

Opleidingskosten
Abonnementen / registraties
Overige personeelskosten
Voorziening loopbaanbudget
Voorziening verlofsaldo

Huisvesting

0
86.210

-

28.936

6.000

34.936

28.078

128.679

19.490

148.169

139.402

8.767

I8(A en informatieveiligheid

56.241

45.624

101.865

91.496

10.370

Telefoon

22.360

-22.360

0

0

0

0
0

10.216

10.216

12.856

-2.640

1.820

1.820

0

1.820

10.590

-6.257

4.333

5.529

-1.196

Huur
Organisatie

Afschrijvingen investeringen
Afschrijvingen vervangingsinvesteringen
Communicatie
Kantoorartikelen

6.488

5.223

11.711

9.081

2.630

Financieel beheer/ accountantskosten

5.000

-5.000

0

5.220

-5.220

10.000

0

0

0

Aanjaagfunctie

3.000

260

3.260

256

3.004

Verzekeringen

Kosten rechtsgeding en adviezen

10.000

-

15.000

-36

14.964

14.964

0

Belastingen (btw / vpb)

0

0

0

0

0

Overige

0

0

488

-488

Manteizorg directe kosten

0

0
0

0

145

-145

Passend onderwijs

0

0

0

343

-343

1.379.279

191.020

1.570.299

1.439.191

131.108

Totaal uitgaven

Onderdelen

Werkelijke

Verschil totale

Initiele

Aangepaste Totale

inkomsten

begroting -/-

begroting

begroting

2018

werkeiijke lasten

begroting

Overige

1.379.279

191.020

1.570.299

1.439.191

131.108

Subsidie gemeente Woudenberg

1.379.279

191.020

1.570.299

1.583.299

-13.000

Overhevelen naar 2019
Terug te betalen subsidie
Totaal inkomsten
Totaal resultaat

-12.657

12.657

-131.451

131.451
131.108

1.379.279

191.020

1.570.299

1.439.191

0

0

0

0

VOOR WAARMERKINGSDOELEINQEN
Versteg

untants

en belastingadviseurs
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ondersteunende dienstverlening van de gemeente aan de Kleine Schans. De kosten van de
vervanging bij ziekte behoren zodoende bij de gemeente en doorbelasting aan de Kleine Schans is in
dit kader onjuist. De kosten van deze vervanging bij ziekte zijn € 60.518 waardoor uiteindelijk een
negatief saldo op de post "flexibele schil" resulteert van € 86.210.
Vooniening loopbaanbudget (- € 7.526)
Conform de cao is een voorziening gevormd voor het loopbaanbudget van de medewerkers van de
Kleine Schans. In totaal is in 2018 € 7.526 toegevoegd aan deze voorziening.
Voorziening verlofsaldo (- € 12.610)
Voor het verlofsaldo van de medewerkers per eind 2018 is een voorziening gevormd. De niet
opgenomen verlofuren van de medewerkers vertegenwoordigen gezamenlijk een waarde van €
12.610.
Directeur (€ 11.724)
De dubbeltelling in het salarispakket van de Kleine Schans in het kader van de kosten voor IKB heeft
ook ten aanzien van het salaris van de directeur plaatsgevonden. Zoals onder de post "salarissen"
beschreven, is dit in de jaarrekening 2018 gecorrigeerd waardoor een positief saldo op de post
"directeur" resulteert van € 11.724.
Huur (€ 6.858)
Voor de huur van de kantoorruimte in het multifunctioneel centrum De Schans zijn de kosten in 2018
ten tijde van het sluiten van de boeken op 15 januari, uitgekomen op € 28.078. De afrekening van de
servicekosten van de huur van de kantoorruimte is op dit moment nog niet ontvangen, ook niet in
een conceptversie. Zodoende is in de jaarrekening geen rekening gehouden met de afrekening en in
dit kader ook geen post opgenomen onder "nog te betalen" in de balans. De afrekening van de
servicekosten 2018 wordt verwerkt in de jaarrekening over 2019. De komende jaren wordt dezelfde
werkwijze gehanteerd.
I&A en informatieveiligheid (€ 10.370)
Zoals in de voortgangsrapportage over het derde kwartaal vermeld, zijn de kosten op het gebied van
I&A en informatieveiligheid nader beoordeeld. Hierdoor heeft een correctie plaatsgevonden ten
aanzien van ICT-kosten welke verband houden met sociale zaken en feitelijk aan de gemeente
toebehoren. Als gevolg heeft de Kleine Schans de gemeente een factuur van € 11.489,48 inclusief
btw verstuurd en vallen de kosten ten behoeve van I&A en informatieveiligheid in 2018 € 10.370
lager uit dan begroot.
Telefoon (€ 0)
De kosten op het gebied van telefonie zijn in 2018 opgenomen onder de post I&A en
informatieveiligheid". Omdat het budget in dit kader bij de aangepaste begroting reeds is
overgedragen naar voornoemde post is de realisatie over 2018 voor telefonie € 0 in de staat van
baten en lasten.
Financieel beheer/ accountantskosten (- € 5.220)
De kosten voor de beoordeling van de jaarrekening zijn conform de offerte van de accountant
opgenomen als "nog te betalen" op de balans. De beoordeling van de jaarrekening loopt nog ten
tijde van het opstellen van de jaarrekening waardoor de betreffende factuur nog niet ontvangen is.
Op deze manier is met deze kosten rekening gehouden in het resultaat over 2018. Bij de aangepaste
begroting waren deze kosten doorgeschoven naar 2019 waardoor met de boeking als "nog te
betalen" een nadelig saldo resulteert van € 5.220.
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Verzekeringen (€ 0)
De Kleine Schans heeft in 2018 vijf verzekeringen afgesloten; te weten de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, de rechtsbijstandsverzekering, de verzuimverzekering en de ongevallenverzekering. Bij de initiele begroting is voor
deze verzekeringen een bedrag van € 15.000 begroot, welke bij de aangepaste begroting met € 36
naar beneden is bijgesteld. De kosten 2018 zijn conform de aangepaste begroting € 14.964.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de loop van 2019 een afrekening voIgt ten aanzien van de
verzuimverzekering. Op basis van de werkelijke loonsom en het ziekteverzuimpercentage maakt de
verzekeringsmaatschappij jaarlijks na afloop van het kalenderjaar een afrekening. Doordat het aantal
medewerkers in dienst van de Kleine Schans in de loop van het jaar gestegen is en daarmee tevens
de werkelijke loonsom, is het de verwachting dat de Kleine Schans bij deze afrekening een bedrag
moet bijbetalen aan de verzekeringsmaatschappij. Tijdens het opstellen van deze jaarrekening is nog
geen zicht op de hoogte van de afrekening waardoor hiervoor geen bedrag onder de post "nog te
betalen" in de balans is opgenomen. De afrekening ten aanzien van de verzuimverzekering 2018
wordt zodoende in de cijfers van 2019 meegenomen. Zolang de Kleine Schans deze verzekering bij de
betreffende verzekeringsmaatschappij heeft afgesloten, wordt voorgaande werkwijze gehanteerd.
Belastingen (btw/vpb) (€ 0)
De Kleine Schans is in 2018 over diverse kosten btw verschuldigd. Deze btw is meegenomen bij de
betreffende kosten waardoor op deze post € 0 in de jaarrekening is vermeld. De Kleine Schans is in
2018 geen vpb verschuldigd waardoor ook daarvoor geen bedrag bij deze post is ingeboekt.
Manteizorg directe kosten (- € 145)
De kosten die voor manteizorg worden gemaakt, zijn ondergebracht in de dekking van
personeelskosten. Er is niet apart op deze post geboekt. Taken ten aanzien van manteizorg zijn
breder in het team ondergebracht.
Passend onderwijs (- € 1.243)
In het kader van passend onderwijs zijn in 2018 voor een bedrag van € 343 aan kosten gemaakt. Aan
inkomsten is hiervoor een subsidie vanuit de gemeente Woudenberg ontvangen van € 13.000.
Omdat dit budget voor het schooljaar 2018/2019 toegekend is, is het resterende gedeelte van
€ 12.657 doorgeschoven naar 2019 en in de balans opgenomen als "vooruit ontvangen subsidie".
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Financiele toelichting op de balans
Dit hoofdstuk bevat een

korte financiele toelichting op de

balans en

aansluitend

worden

relevante

gebeurtenissen na balansdatum vermeld.

Balans

Vaste activa
De investeringen bestaan uit diverse laptops en mobiele telefoons.

Debiteur gemeente Woudenberg
De laatste termijn van de subsidie 2018 (€ 344.820) is door de gemeente na 31 december 2018 uitbetaald. Dit
geldt ook voor de incidentele ondersteuningssubsidie van € 147.822.

Vorderingen op de gemeente Woudenberg
Voor de uitvoering van manteizorg (€ 21.000) en voor de voorpost GGZ (€ 17.908) heeft de Kleine Schans een
vordering op de gemeente Woudenberg. Verder heeft De Kleine Schans ten onrechte een factuur betaald die
door de gemeente betaald had moeten worden (€ 11.489).

Eigen vermogen
De Kleine Schans heeft geen eigen vermogen.

Voorzieningen
In de jaarrekening zijn twee voorzieningen opgenomen, te weten een voorziening voor loopbaanbudget en een
voorziening voor het verlofsaldo. De voorziening loopbaanbudget is in de staat van baten en lasten vastgesteld
op een bedrag van € 7.526. Omdat gedurende 2018 al is opgenomen uit deze voorziening is in de voorziening
loopbaanbudget op de balans bepaald op € 5.642. De voorziening voor het verlofsaldo betreft € 12.610.

Relevante gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen geweest die aanleiding geven tot het maken van opmerkingen.
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Grondslagen van de jaarrekening
Algemeen
Activiteiten.

Binnen de cooperatie wordt uitvoering gegeven aan de vier wetten in het sociaal domein (Leerplicht,
Participatiewet (PW), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet). Het doel 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.
De cooperatie richt zich, naast het uitvoeren van de taken binnen het sociaal domein, op de partners
en initiatieven in de omgeving zodat met elkaar effectieve ondersteuning voor de inwoners
ontwikkeld wordt.

Kaders voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland geldende RJ-Richtlijn Cl Kleine
organisaties-zonder-winststreven. Ook de bepalingen uit de subsidieverordening van de Gemeente
Woudenberg zijn van toepassing. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de inkomsten
(subsidie gemeente en overige inkomsten) en de aan het verslagjaar toe te rekenen kosten.
De Kleine Schans is niet gerechtigd een algemene reserve te vormen.
De Kleine Schans dient een positief resultaat dan ook te bestemmen als terug te betalen subsidie.
Subsidies en overige baten.

Het merendeel van de subsidies betreft de door subsidievertstrekker voorlopig toegekende subsidie.
Definitieve toekenning van de subsidie moet nog plaatsvinden. Het is mgelijk dat bij de
eindafrekening (relatief geringe) verschillen ontstaan. De subsidies betreffen de in het verslagjaar
toegekende en/of ontvangen gelden.

Waarderingsgrondslagen voor de balans.
Materiele vaste activa
Materiele vaste activa worden gewaardeerd op de historische kostprijs verminderd met de daarover
berekende lineaire afschrijvingen. Bij aanschaf van het goed in de loop van het jaar wordt uitgegaan
van aanschaf per 1/1. De afschrijvingspercentages zijn afhankelijk van de economische levensduur en
bedragen.
Automatisering
33,3% per jaar.
Telefonie
50 % per jaar.
VIottende activa

De vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde en hebben
een looptijd korter dan 1 jaar.
Vast passive

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.
VIottende passive

Schulden worden opgenomen tegen de nominale waarde en hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
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Wet Normering Topinkomens
De bezoldiging van de bestuurder van de Kleine Schans over het jaar 2018 is als voIgt:
Naam
Functie
Datum begin functievervulling
Datum einde functievervulling
(fictieve) dienstbetrekking?
Deeltijdfactor
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toeslagen)
Winstdelingen en bonusbetalingen
Bruto-onkostenvergoeding
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloningen
betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging in kadervan de WNT

mevrouw P.G. van der Vlist - Karssemeijer
bestuurder
27 oktober 2017
heden
ja

100%
€ 68.362
€0

€0
€ 68.362

€0
€ 68.362

Toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 99.000

Uitkeringen in verband met beeindiging van
het dienstverband
Toepasselijke bezoldigingsmaximum

€0
€ 75.000

Toelichting
Het bezoldigingsmaximum voor de topfunctionaris bedraagt € 99.000. Dit maximum wordt niet
overschreden.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
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Bijiage 1: Werk en Inkomen.
Dit overzicht geeft de reden van de aanvragen voor een uitkering weer.

aanvragen uitkering
einde detentie
einde ZW
echtscheidng
verhuizing naar woudenberg
beindiging BBZ
statushouders
18 jarige leeftijd
ontslag
overlijden partner
onvoldoende inkomsten
max WW
Beeindiging studie
Gezinshereniging
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Dit overzicht geeft het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand v\/eer.

aanvragen bijstand
in

Aanvraag PW levensonderhoud

m

Aanvraag PW bijz. bijstand
54~l

Aanvraag Inkomenstoeslag
Sport en Cultuur

m

Overige minima vergoedingen
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Aanvraag loaw
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Bijiage 2: Jeugdhulp en Wmo
Pit overzicht geeft aan hoeveel zaken zijn gestart en afgesloten in 2017 en 2018.
gestarte en afgesloten zaken.
2017

2018

gestart gesloten

gestart

afgesloten

januari

38

37

52

58

februari

44

45

55

43

maart

41

37

45

65

april

44

48

48
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mei

43

38

41

38

juni

43

70

39

28

juli

33

29

43

47

augustus

67

42

47

38

September

39

31

39

31

oktober

56

44

39

32

november

54

48

61
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december

26
528

18
487

40
549

53
478

Pit overzicht geeft weer voor welke producten een beschikking is afgegeven in 2017 en 2018.

toegekende producten
Woonvoorzieningen Wmo
Rolstoelen Wmo
Vervoervoorzieningen Wmo
Huishoudelijke hulp 1
Huishoudelijke hulp 2
Dagactiviteiten Wmo ISplus
Begelelding wijkteam Wmo
Begelelding Wmo (ISplus)
hoog speciallstische jeugd GGZ
Amb. behandeling JGGZ

2017

2018
13
7
28
146
23
61
45
58

2

2

50

88
6
1

Zittend ziekenven/oer JGGZ
ADHD ziekhulszorg jeugd
dyslexie jeugd
Begelelding wijkteam Jeugd

1
3
26

3
55
7

27
43
7
33
4
5
18
23
4
3
630

50

Specialistische ambulante behandeling jeugd
653 - Opvoed- en opgroeihulp: ambulant
Begelelding Jeugd
behandeling jeugd
Dagactiviteiten Jeugd ISmin
653 - Specialistische ambulante behandeling jeugd
Landelijke Inkoop LTA Jeugd
Respijtzorg-logeren Jeugd
230 - Opvoed- en opgroeihulp: verblijf
Crisis Jeugd
Verblijf Jeugd
Totaal

14
9
29
180
26
85
76
72

68
7
41

6
0
33
27

8
5
898
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