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Onderwerp : Kwartaalrapportage De Kleine Schans, jan. - mrt. 2022 
  
Advies  : - De kwartaalrapportage jan. – mrt. 2022 van Coöperatie De Kleine 

Schans voor kennisgeving aannemen; 

- De kwartaalrapportage jan.- mrt. 2022 via de ingekomen stukken 

aanbieden aan de gemeenteraad. 

 

Datum Ambtenaar Pho Griffier 
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29 augustus 2022  M. van den Heuvel M. van de 
Graaf 
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Secretaris DR  220901  
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Voor de zomer heeft het vakteam Sociaal Domein prioriteit gegeven aan het verder uitwerken 

en realiseren van de opgaven uit de bezuinigingsdialoog. Hierdoor is het delen van deze 

rapportage van de CDKS over het eerste kwartaal 2022 met het college en de raad vertraagd, 

onze excuses hiervoor.  

 

Inleiding 
In de kwartaalrapportage jan.- mrt. 2022 rapporteert de Coöperatie De Kleine Schans (CDKS) 

inhoudelijk en financieel over haar werkzaamheden en de wijze waarop ze invulling heeft 

gegeven aan de opdracht van de gemeente. Naar aanleiding van de aanbeveling van de 

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand in haar evaluatierapport ‘Een grote sprong van de 

Kleine Schans’ worden de jaarverantwoordingen en kwartaalrapportages vanaf dit moment 

weer aangeboden aan de gemeenteraad.  

We hebben afgesproken dat de CDKS per half jaar een uitgebreide inhoudelijke rapportage 

aanlevert (Q2 en Q4) en daartussen (in Q1 en Q3) een beknoptere versie. Deze 

kwartaalrapportage gaat over Q1 en is dus een beknopter verslag. Ook zijn we op dit moment 

met CDKS in gesprek over een nieuw format voor het jaarplan en de verantwoording op basis 

van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Op basis van deze gesprekken zal CDKS 

vanaf 2023 haar verantwoording in nieuwe stijl rapporteren aan de gemeente.  

 
Centrale vraag 

Wilt u de kwartaalrapportage na kennisneming via de ingekomen stukken doen toekomen aan 

de gemeenteraad? 

 

Beoogd resultaat (wat) 

De Coöperatie voert in opdracht van de gemeente taken uit binnen het Sociaal Domein en 

heeft een aanjaagfunctie binnen de transformatie van dat domein. Over haar activiteiten in het 

eerste kwartaal van 2022 doet zij nu verantwoording middels een kwartaalrapportage. 

 

Kader 

- Beleidskader sociaal domein 2019-2022 

- Subsidiebeschikking Coöperatie De Kleine Schans 

- Jeugdwet 

- Leerplichtwet 

- Participatiewet 

- Wmo 

 

Argumenten 

In deze kwartaalrapportage legt Coöperatie De Kleine Schans inhoudelijk en financieel 

verantwoording af over de uitvoering van de door de gemeente aan haar opgedragen taken. 

Zij geeft een toelichting op de werkzaamheden die zij verrichten ter uitvoering van de taken op 

het terrein van de Jeugdwet, Leerplichtwet, Participatiewet en de Wmo. Ook wordt inzicht 

gegeven over de inspanningen die zij heeft verricht om het lokale netwerk op te bouwen en 

dat te betrekken bij de transformatieopdracht die zij heeft. 

 

Duurzaamheid en Inclusie 

De Coöperatie heeft een prominente rol in het zorgdragen dat de inwoners van Woudenberg 

mee kunnen doen in de samenleving. Daarvoor scheppen zij op verschillende manieren de 

kaders op zowel individueel als op groepsniveau. 

Wat betreft duurzaamheid draagt de Coöperatie bij op het gebied van Mens waar het gaat om 

participatie, gezondheid, veiligheid, maatschappelijke betrokkenheid, tegen gaan van 

discriminatie en diversiteit.  

 

Coronavirus 

Het coronavirus heeft ook invloed gehad op de uitvoering van de werkzaamheden van 

Coöperatie. Zie hiervoor de kwartaalrapportage. 

 
Financiële consequenties                       op juistheid beoordeeld door budgethouder 
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Toelichting: 

De gemeente heeft de Coöperatie voor de uitvoering van de haar opgedragen taken voor 2022 

een exploitatiesubsidie verstrekt van € 1.909.695. Wanneer de komende drie kwartalen 

eenzelfde kostenpatroon vertonen, verwacht de CDKS uit te komen met deze subsidie.  

 

Aanpak/uitvoering 

Na kennisneming van de kwartaalrapportage jan.- mrt. door het college, wordt deze via de 

ingekomen stukken aangeboden aan de raad. 

 

Bijlage 

a. Kwartaalrapportage jan.- mrt. 2022 Coöperatie De Kleine Schans 

 

 

 

 

 

 


