
 
 
College van B & W 
T.a.v. de heer D.P. de Kruif 
Postbus 16 
3930 EA  Woudenberg 
 
 
Woudenberg, 19 mei 2017 
 
 
Betreft 17006: Advies uitvoeringsagenda oprichting Coöperatie De Kleine Schans 
 
 
Geacht College, 
 
 
Wij willen onze waardering uitspreken voor de wijze waarop de diverse Woudenbergse 
organisaties zijn betrokken bij de mogelijke oprichting van de Coöperatie De Kleine Schans.  
 
Vanuit de Adviesraad hebben diverse leden de door u georganiseerde bijeenkomsten 
bezocht. Om te komen tot een breder gedragen advies hebben wij twee inwoners van 
Woudenberg gevraagd om samen met ons het advies te formuleren. Wij hebben aan uw 
medewerkers antwoorden gevraagd op de vele bij ons gerezen vragen. Onderstaand advies 
is via de mail door alle leden van de Adviesraad Sociaal Domein beoordeeld. 
 
Uitgangspunt: de inwoner van Woudenberg staat centraal: de ASD staat hier volledig achter. 
De Adviesraad kan, mede door de antwoorden op de door ons gestelde vragen, de 
argumenten van de gemeente om te komen tot de oprichting van een coöperatie 
ondersteunen. Hiermee adviseren wij ook positief op de in het Collegeadvies opgenomen 
punten voor de uitvoeringsagenda. 
Het doel van de oprichting van een coöperatie is ons helder echter, een voor ons belangrijke 
vraag is: “Wie is waarvoor en op welk moment verantwoordelijk?” Dit vanwege de dubbele 
rol van de gemeente. De huidige documenten vinden we nog niet duidelijk genoeg ondanks 
het feit dat de risico’s zijn beschreven. 
 
Met betrekking tot de uitwerking komen wij tot een aantal adviezen.  
 
Advies 1 
Maak de omschrijving van de gemeenschappelijke waarden en overtuigingen expliciet, zodat 
deze worden geborgd in de bedrijfsvoering van de coöperatie. 
 
Advies 2 
Wij adviseren om, indien een organisatie lid wordt van de ALV, de stem van die organisatie 
gelijkwaardig te laten zijn aan die van de mede-oprichtende organisaties MEE en Youké. 
 
Advies 3 
Wij  adviseren om de vergaderingen van de Algemene Ledenraad openbaar te maken. 
 
 
 



Advies 4 
Wij adviseren om bij de samenstelling van de ALV ruimte te bieden aan “zorg op maat”, met 
andere woorden zorg te dragen dat de stem en de persoonlijke wens van de individuele 
inwoner optimaal gehoord wordt. 
 
Advies 5 
Wij adviseren de rol van de gemeente, vanwege haar eindverantwoordelijkheid, duidelijk te 
omschrijven in de uitgangspunten (het kader) van waaruit de coöperatie gaat werken. Hierin 
moet volstrekt helder zijn wie waarvoor en op welk moment verantwoordelijk is op de 
gebieden van: privacy, communicatie, bedrijfsvoering en informatieveiligheid.  
 
Advies 6 
Wij adviseren om tijdig een exitprotocol te schrijven  voor wanneer blijkt  dat de oprichting 
en/of de  instandhouding van de coöperatie niet haalbaar is.  
 
Advies 7 
Vanuit de gedachte dat alle medewerkers die in dienst zijn van de coöperatie werken vanuit 
één gedachte en loyaal zijn aan hun werkgever adviseren wij om de medewerkers 
daadwerkelijk in dienst te nemen van de coöperatie. Voor de inwoners van Woudenberg is 
het wenselijk dat de medewerkers met een vaste aanstelling bij de coöperatie naar 
verwachting niet sterk zullen wisselen. 
 
Advies 8 
De Adviesraad schaart zich achter het voorstel om de oprichting van de coöperatie te laten 
ingaan op 1 januari 2018. Wij adviseren, zoals voorgesteld, om voor het voeren van de 
administratie, inclusief bijbehorende verplichtingen, alsmede voor het opstellen van de 
financiële stukken voorlopig aan te sluiten bij de gemeente. Ditzelfde geldt voor het vullen 
van de Monitor Sociaal Domein. Hiervoor dient dan een redelijke termijn te worden 
vastgelegd, zodat eenieder weet waar naartoe moet worden gewerkt.  Tevens  adviseren wij  
hierin de kwaliteit van de uitvoering te laten prevaleren.  
 
Advies 9 
De  ASD heeft u op 11 april j.l. een brief gestuurd, geadministreerd onder nummer 17005: 
“vragen bij monitor op uitvoeringsprogramma sociaal domein”. Wij adviseren u om deze 
vragen te verwerken in, of basis te laten zijn van, het uitvoeringsprogramma  van de 
coöperatie. 
 
 
 
Met vriendelijke groet namens de Adviesraad Sociaal Domein, 
 
 

  
 
 
Goof de Vor, voorzitter 
 
 
 
 



 


