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Geachte leden van de raad,
Eén van onze ambities is het stimuleren van innovatie in het sociaal domein. Hiermee willen we bereiken
dat nieuwe technieken en methodieken worden gebruikt om inwoners beter en efficiënter te
ondersteunen. In de programmabegroting 2020 hebben we al aangekondigd dat we het voor externe
partijen en de uitvoerende teams in onze eigen organisatie mogelijk willen maken om een beroep te doen
op middelen voor innovatie.
Subsidieregeling Innovatie zorg en ondersteuning
We zien al mooie voorbeelden als het gaat om de inzet van nieuwe technieken en methodieken in het
sociaal domein. Die worden vaak nog op kleine schaal toegepast. Organisaties zijn om allerlei redenen
niet in staat om deze breder te implementeren. Enerzijds vanwege regels die worden opgelegd,
anderzijds omdat de werkwijzen binnen en tussen organisaties nog niet zijn aangepast aan de nieuwe
mogelijkheden. Wij zien het dan ook als onze uitdaging om deze redenen weg te nemen. Hiervoor hebben
we een subsidieregeling Innovatie zorg en ondersteuning vastgesteld voor de periode 1 februari 2020 tot
en met 31 december 2023.
De besteding van de innovatiemiddelen moet bijdragen aan de doelstellingen van het sociaal domein. Om
dit te waarborgen hebben we een aantal voorwaarden verder uitgewerkt in de subsidieregeling. Zo moet
de activiteit in uitkomst vernieuwend zijn en nog niet eerder zijn toegepast binnen de gemeente en het
effect van de activiteit moet zichtbaar zijn binnen de gemeentelijke verantwoordelijkheden in het sociaal
domein. Hoewel de middelen wel voor het doel moeten worden ingezet, kan het zijn dat ondanks de
inspanningen het effect niet wordt bereikt. Bij de aanvraag is het dan ook belangrijk dat de aanvraag
onderbouwd wordt met een gedegen business case.
Bij de beoordeling van de aanvraag laten we ons adviseren door een nog in het leven te roepen
beoordelingscommissie. De opzet is om de commissie te laten bestaan uit tenminste drie en ten hoogste
vijf personen, bestaande uit minimaal voor de helft externe leden.
Het ontbreekt ons en uw raad vaak niet aan ambitie. We hopen dan ook op veel subsidieaanvragen.
Tegelijkertijd willen we realistisch zijn. Ervaringen elders in het land hebben geleerd dat het tijd kost om
bekendheid te geven aan de mogelijkheden die de regeling biedt en om goed onderbouwde aanvragen
voor innovatieprojecten te ontvangen.
Financiën
Voor de realisatie van deze ambitie is de bestemmingsreserve Innovatie zorg van 1 miljoen euro
gevormd. Van deze reserve resteert, na een onttrekking van € 143.000 ten behoeve van de Regiodeal,
nog een bedrag van € 857.000. In de besteding van de bestemmingsreserve gaan we uit van tranches.
In deze eerste tranche wordt een bedrag van € 457.000 onttrokken aan de reserve voor de
subsidieregeling Innovatie zorg & ondersteuning. Afhankelijk van de ervaring met het effect van deze
stimuleringsvorm volgt een tweede tranche.
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Van het bedrag van € 457.000 wordt € 325.000 als subsidiebudget ingezet. Het overige budget wordt
aangewend voor innovatie door de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie (€ 75.000) en voor
uitvoeringskosten om de innovatie aan te jagen en voor de beoordelingscommissie (€ 57.000).
Deze onttrekking wordt aan uw raad voorgesteld bij de begrotingswijziging
halfjaarrapportage in 2020.
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Wij houden u op de hoogte van de voortgang van de uitvoering van deze regeling.
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