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Inleiding
Vanaf 1 januari 2018 is Cooperatie de Kleine Schans (CDKS) van start gegaan. De subsidie en 
begroting 2018 voor de CDKS is gebaseerd op basis van aannames van de verwachte kosten. 
In de iaatste kwartaairapportage is zichtbaar geworden dat een aantai posten in de praktijk 
hoger uitvailen. Naar aanleiding van de doorrekening van de verwachte uitgaven tot eind 
2018, heeft CDKS een extra subsidie aangevraagd van €147.822,-.

Centrale vraag
Kunt u instemmen met het verlenen van een incidentieie subsidie van €147.822,- aan 
Cooperatie de Kieine Schans.

Beoogd resultaat (wat)
Het verienen van een aanvuilende incidentieie subsidie voor cooperatie de Kieine Schans om 
hiermee de dienstveriening op peii te kunnen houden en liquiditeitsprobiemen te voorkomen.

Kader
Subsidieregeiing Innovatiesubsidies Sociaai Domain Woudenberg en Eenmaiige 
Ondersteuningssubsidies Cooperatie de Kieine Schans

Argumenten

Exploitatiebegroting 2018 is deals gebaseerd op aannames
Bij het raadsbesiuit van 6 juli 2017 om de Cooperatie de Kieine Schans op te richten was de 
exploitatiebegroting 2018 toegevoegd. Daarbij is de kanttekening geplaatst dat hoewel 
geprobeerd is de kosten zo goed mogelijk te ramen, het onvermijdelijk is dat op bepaalde 
posten aannames zijn gedaan. Hiervoor is afgesproken dat er periodiek overleg plaatsvindt 
tussen de directeur en de gemeente. Enerzijds om de uitgaven te monitoren en indien nodig 
tijdig te kunnen bijsturen. Anderzijds worden deze overleggen ook benut om de begroting bij 
te schaven zodat de budgetten aansluiten bij de werkelijk gemaakte kosten.

Afwijkingen ten op zichten van begroting 2018
De belangrijkste afwijking wordt verklaard door overschrijding van de personeelslasten.
De post "flexibele schil" laat een forse overschrijding zien ten opzichte van het initiele budget. 
Deze inhuur is noodzakelijk geweest om de dienstveriening van CDKS op peii te houden. Bij de 
oprichting van CDKS werd namelijk duidelijk dat niet alle arbeidskrachten die destijds op de 
Schans werkzaam waren, zouden overgaan naar CDKS. Hierdoor had CDKS vanaf de start een 
aantai openstaande vacatures. Om het werk gedurende deze periode te verrichten en te 
voorkomen dat wachtlijsten ingesteld moesten worden, zijn in de eerste maanden van 2018 
voor een aantai functies arbeidskrachten ingehuurd (veelal heeft bestaande inhuur langer 
doorgelopen). Het werven van de nieuwe medewerkers heeft langer geduurd dan vooraf 
voorzien en uiteindelijk was de formatie per September 2018 in beginsel rond. Er kleven twee 
financiele nadelen aan de inhuur van arbeidskrachten. Inhuur brengt in principe namelijk 
hogere tarieven met zich ten opzichte van de werkgeverslasten indien de arbeidskrachten als 
medewerkers in dienst van CDKS zouden zijn geweest. Het andere nadeel is dat over deze 
inhuur kostprijsverhogende btw in rekening wordt gebracht welke CDKS niet had hoeven te 
betalen indien de arbeidskrachten in dienst waren geweest en ook niet kan compenseren.

Doordat de arbeidskrachten werden ingehuurd in plaats van dat ze in dienst waren van CDKS, 
zou logischerwijs een onderschrijving zichtbaar zijn op de post "salarissen" welke de 
overschrijding op het onderdeel "flexibele schil" zou kunnen compenseren. Echter hebben op 
de post "salarissen" diverse aanvuilende mutaties plaatsgehad waardoor weliswaar een 
onderschrijving zichtbaar is, maar deze onvoldoende is om de overschrijving in verband met 
de inhuur te compenseren. Ook op de post "salarissen" is een nadelig btw-component 
opgenomen. Er is namelijk een aantai medewerkers gedurende het jaar van de gemeente 
overgegaan naar CDKS. Ook deze overgang heeft later plaatsgehad dan voorzien. Naar 
aanleiding van een recent overleg met de externe btw-adviseur is gebleken dat de gemeente 
over de doorbelasting van de betreffende werkgeverslasten kostprijsverhogende btw bij CDKS
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in rekening moet brengen. CDKS kan deze btw niet compenseren en het niet doorbelasten van 
deze werkgeverslasten bleek geen mogelijkheid te zijn.

Alias overziend heeft CDKS voor een bedrag van € 46.752 financiele ruimte binnen haar 
begroting kunnen vinden. Zodoende komt de uiteindelijke aanvraag voor een eenmalige 
ondersteuningssubsidie 2018 uit op een bedrag van € 147.822.

Om liquiditeitsproblemen te voorkomen, is deze tussentijdse aanvullende subsidie nodig en 
kan niet tot de afrekening over 2018 gewacht worden. Deze subsidie wordt meegenomen in de 
subsidie eindafrekening over 2018.

Financiele consequenties
De financiele consequenties worden verwerkt in de jaarrekening 2018. Binnen de begroting 
2019 is al rekening gehouden met de verwachte structurele meerkosten bij de codperatie.

Aanpak/uitvoering
Na uw besluit wordt de concept beschikking verzonden aan CDKS.

Bijlage(n)
Incidentiele subsidie CDKS 2018
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