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Aan de gemeenteraad 

Voorgesteld Besluit 
1. Kennis te nemen van de begroting en het bedrijfsplan van Kansis 2023
2. Geen zienswijze in te dienen namens de gemeente Stichtse Vecht.

Samenvatting 
Conform de oprichtingsakte is door het bestuur van Kansis een begroting en een 
bedrijfsplan opgesteld voor 2023. De Raad van Commissarissen stelt de begroting vast met 
inachtneming van de zienswijze van de gemeenteraad. De begroting van Kansis (beschut) 
voor 2023 past op dit moment binnen het taakveld ‘begeleide participatie’ in de 
gemeentebegroting. Daarbij sluit het bedrijfsplan aan bij de ontwikkeling we als gemeente 
met Kansis doormaken als het gaat om dienstverlening aan onze inwoners 

Bijlagen 
1. Jaarplan 2023 Kansis(Beschut)
2. Begroting 2023 Kansis(Beschut)
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Met het instemmen op de begroting kan de begroting worden vastgesteld. Hiermee kan 
Kansis haar beoogde werkzaamheden uitvoeren. 
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
 
Argumenten 
1.1. De ontwikkelingen op de begroting van Kansis(Beschut) 2023 passen binnen wat gemeentelijk is 

begroot op het taakveld ‘begeleide participatie’ voor 2023. 
 
1.2. Het bedrijfsplan sluit aan bij de ontwikkeling die we als gemeente met Kansis(Beschut) 

doormaken als het gaat om dienstverlening aan onze inwoners. 
 

Kanttekeningen 
1.1. In de begroting van Kansis(Beschut) 2023 zijn de nieuw te ontwikkelen diensten nog niet 

opgenomen  
De kosten voor de uitvoering van de werkgeverstaken per 1 januari 2023 door Kansis 
(Beschut) in plaats door WIL (zoals oriëntatietrajecten en coördinatie op de 
werkplekken) en de financiële effecten van de nieuw te ontwikkelen diensten door 
Kansis zijn op dit moment  (medio 2022) nog niet volledig inzichtelijk. De financiële 
effecten worden door Kansis in een begrotingswijziging Kansis 2023 verwerkt. Voor 
beide kostensoorten is het in de begroting Stichtse Vecht opgenomen beschikbare 
budget leidend. 

 
Communicatie 
Na uw besluit wordt de Raad van Comissarissen van Kansis geïnformeerd.  
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
Voor de ontwikkelingen van Kansis(Beschut en de totaalkosten en -opbrengsten voor de 
werkplekken beschut werk (Wsw) 2023 is het in de begroting opgenomen beschikbare 
budget leidend. 
 
 
13 september 2022 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Waarnemend gemeentesecretaris    Burgemeester 
Drs. M.J.J. Rommers     drs. A.J.H.T.H. Reinders 
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De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 

gelet op: 

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 september 2022;
- de bespreking in de commissie Sociaal Domein van 4 oktober 2022;

Besluit 
1. Kennis te nemen van de begroting en het bedrijfsplan van Kansis 2023.
2. Geen zienswijze in te dienen namens de gemeente Stichtse Vecht.

1 november 2022 

Griffier 
B. Espeldoorn-Bloemendal

Voorzitter 
drs. A.J.H.T.H. Reinders 
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