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Officiële uitgave van Heusden.

Beleidsregel innovatiebudget sociaal domein

Het college van Heusden;
gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016;
besluit
vast te stellen de navolgende:
Beleidsregel innovatiebudget sociaal domein.
Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking daarvan.
Aldus besloten in de vergadering van het college van Heusden, gehouden op 1 februari 2016.
Het college van Heusden
De secretaris, De burgemeester,
mr. J.T.A.J. van der Ven drs. J. Hamming
Beleidsregel innovatiebudget sociaal domein
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Beleidsdoel

Het stimuleren van innovatieve initiatieven in het sociale domein die bijdragen aan een werkelijke verandering in de (maatschappelijke) ondersteuning en de dienstverlening voor de
kwetsbare inwoners in de gemeente Heusden

Subsidiabele activiteiten

Activiteiten die er toe bijdragen dat:
·de zelfredzaamheid van inwoners toeneemt en meer gebruik wordt gemaakt van de eigen
kracht van inwoners;
·de samenwerking op het gebied van zorg en ondersteuning verbetert;
·er meer aandacht komt voor het voorkomen van problemen (preventie).

Afbakening

Breed gedragen kleinschalige burgerinitiatieven van inwoners en maatschappelijke organisaties
die zich richten op innovatie van de zorg en ondersteuning

Aanvragen

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden gedaan.
Aanvragen zijn voorzien van een beschrijving van de activiteit en een begroting waarin te zien
is dat het project voor een deel wordt gefinancierd door andere partijen.

Besluit

De portefeuillehouder Zorg en Welzijn is door het college gemandateerd om te besluiten over
aanvragen.
De portefeuillehouder besluit binnen 4 weken na ontvangst van een aanvraag.

Subsidiesoort en subsidiehoogte

Een bijdrage uit het innovatiebudget is eenmalig en bedraagt maximaal € 5.000 per aanvraag.

Subsidievoorwaarden:

·aanvragen worden getoetst op concrete uitvoerbaarheid, gevolgen voor de gemeente en
structurele besparing op de zorgkosten;
·na het ontwikkeltraject wordt verwacht dat succesvolle initiatieven op eigen benen kunnen
staan en een manier is gevonden om de verdere ontwikkeling en exploitatie te waarborgen
zonder extra financiële bijdrage van de gemeente;
·het projectvoorstel wordt bij voorkeur ingediend door tenminste twee organisaties en/of
kleinschalige burgerinitiatieven waarbij duidelijk wordt hoe deze in het project samenwerken;
·na afloop moet een inhoudelijke verantwoording van de resultaten van de innovatieve activiteit
worden ingediend.

Weigeringsgronden

Naast de in artikel 10 lid 1 van de ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016’
genoemde weigeringsgronden kan een bijdrage ook worden geweigerd als toekenning leidt
tot overschrijding van het beschikbare budget.
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