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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

IV. 

in 2019 en 2020 een extra incidenteel budget te reserveren voor innovaties in de WMO dat met 
name kan worden ingezet voor innovatieve (burger-)lnitiatieven die niet opgenomen worden 
binnen het GON; 
als dekking van de kosten van 2 x € 300.000,-- een voorbeslag te leggen op de beschikbare 
middelen in de begroting 2019; 
het kader voor op te nemen bestemmingsvoorstellen te wijzigen; 
een tweejarige bestedingstermijn in te voeren voor hiervoor genoemde innovatiemiddelen WMO. 

Samenvatting 

De besluitvorming rondom het Gebiedsondersteuningsnetwerk had tot gevolg dat de huidige subsidie 
voor nieuwe initiatieven binnen het sociaal domein anders wordt ingezet. In de vergadering van 18 april 
2018 heeft u als raad de motie aangenomen om in de (ontwerp-) begroting 2019 en in 2020 een extra 
incidenteel budget van 300.000 euro per jaar te reserveren voor innovaties in de WMO dat met name kan 
worden ingezet voor innovatieve (burger-)initiatieven die niet opgenomen worden binnen het 
Gebiedsondersteuningsnetwerk. 

B&W-besluit d.d.: 12 juni 2018 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

De raad heeft in de vergadering van 18 april 2018 de motie aangenomen om in 2019 en 2020 een extra 
incidenteel budget (€ 300.000,--) ter reserveren voor innovaties in de WMO voor innovatieve (burger-) 
initiatieven. 

Kader 

De raad nam in juni 2014 een motie aan (Innovatie in het Sociaal Domein) om middelen te reserveren voor 
innovatieve (burger-) innitiatieven binnen het sociaal domein. Daartoe is het Innovatieatelier Sociaal 
Domein in het leven geroepen. De gedachte was dat er ruimte moet zijn voor innovatie, waarbij de focus 
niet ligt op (meer) gespecialiseerde zorg, maar op oplossingen die beter aansluiten bij het gewone leven. 
Daarnaast moet er aandacht moeten zijn voor het ontwikkelen van nieuwe arrangementen. De afgelopen 
jaren (2016-2018) zijn inwoners en organisaties in de stad op verschillende manieren in de gelegenheid 
gesteld om innovaties in het sociaal domein te ontwikkelen. De raad is hierover middels factsheets 
geïnformeerd. In een evaluatie zal de raad binnekort worden geïnformeerd over de resultaten van deze 
innovaties. 
De besluitvorming rondom het Gebiedsontersteuningsnetwerk had tot gevolg dat de huidige subsidie die is 
gereserveerd voor nieuwe initiatieven binnen het sociaal domein anders wordt ingezet. 
In de motie van 18 april 2018 wordt constateerd dat er in de gemeente ruimte moet zijn en blijven voor 
startende initiatieven voor de doelgroep in buurten en of gemeente breed. Het betreft bewonersinitiatieven 
die doorgaans niet de middelen hebben om deze op te starten of te continueren. Voorkomen moet worden 
dat nieuwe initiateven tussen wal en schip raken nog voordat ze zich voldoende hebben bewezen om 
opgenomen te worden binnen het GON. Het is daarom wenselijk om budget op de gemeentelijke begroting 
te reserveren om een soepele overgang voor nieuwe initiatieven te waarborgen, waarbij die incidentele 
middelen na de AER kunnen vrijvallen indien die niet of slechts deels nodig blijken te zijn. 

Argumenten en afwegingen 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

De motie is door de raad aangenomen en de middelen zijn bedoeld om burgerinitiatieven te ondersteunen. 

Financiële consequenties 

Een voorbeslag op beschikbare middelen in de begroting 2019 ter hoogte van 2 x € 300.000,- met een twee 
jarig bestedingstermijn. De middelen kunnen vrijvallen na de AER wanneer deze niet of deels zijn verbruikt. 

Overige consequenties 

Vervolg 

Lange Termijn Agenda 
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