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Inleiding
Uw college heeft besloten tot het oprichten van Cooperatle De Klelne Schans (hlerna 
cooperatle) en met ingang van 1 januari 2018 zijn zij behept met de uitvoering van de taken in 
het kader van de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Leerplichtwet. Daarnaast heeft de 
cooperatle een belangrijke rol gekregen in het vormgeven van de transformatie in het Sociaal 
Domein van Woudenberg. Per kwartaal legt de cooperatle via een voortgangsrapportage 
verantwoording af over het vervullen van haar opdracht zoals deze middels een subsidie aan 
de cooperatle verstrekt is. Bijgesloten is de derde voortgangsrapportage van de cooperatle 
over het derde kwartaal van 2018.

Nieuwe opzet
In het collegeadvies met betrekking tot de voortgangsrapportage Q2 van de cooperatle is 
aangekondigd de rapportage in het derde kwartaal anders vorm te geven. In de vorige 
voortgangsrapportages lag de nadruk op de cijfermatige voortgang op de verschillende 
domeinen Jeugd, Wmo, Participatie en Leerplicht. De opdracht aan de cooperatle betreft 
weliswaar de uitvoering van deze verschillende domeinen maar is gericht op de samenhang 
tussen de domeinen en wenst waar mogelijk een integrale, collectieve en preventieve aanpak 
van ondersteuningsvragen en vraagt van de cooperatle een aanjaagfunctie in de benodigde 
transformatie. Voor voortgangsrapportage Q3 is dan ook gezocht naar een wijze van 
rapporteren waarin de gewenste beweging in het Sociaal Domein centraal staat. Cijfers 
afkomstig uit monitorsystemen liggen uiteraard wel ten grondslag aan de rapportage en waar 
relevant zijn deze in de bijiage van de voortgangsrapportage weergegeven.

Beoogd resultaat (wat)
Het college en de raad zijn regelmatig en actief geinformeerd over de uitvoering van de 
opdracht van Cobperatie De Kleine Schans.

Kader
Wmo 2015 
Jeugdwet 
Participatiewet 
Leerplichtwet
Verordening Sociaal Domein
Raadsbesluit Oprichting van en deelname aan Cooperatle De Kleine Schans, 6 juli 2017 
Collegebesluit Toekenning subsidie 2018 Cooperatle De Kleine Schans, 20 december 
2017

Aanpak/uitvoering
Na vaststelling door het college wordt de voortgangsrapportage aangeboden aan de raad.

Bijlage(n)
Kwartaalrapportage juli-sept 2018
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