
 1 

Onderwerp: Innovatiebudget Oosterschelderegio 
 
Context: 

1. Het SWVO koopt namens de zeven gemeenten in de Oosterschelderegio diensten en 
producten in, in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 

2. Bij de inkoop van de Maatwerkvoorziening Begeleiding is afgesproken om 5% van het 
beschikbare budget voor 2015 voor de Maatwerkvoorziening Begeleiding vrij te 
maken voor het geven van invulling aan en het stimuleren van innovatie   

3. Onder innovatie wordt verstaan het op een andere wijze vormgeven van de 
ondersteuning van mensen met een beperking met het doel hen meer zelfredzaam te 
maken en op een ‘normale’ manier te laten participeren conform hetgeen hierover is 
opgeschreven in de kadernota ‘sociaal domein Oosterschelderegio’ 

4. Met een verwijzing naar de volledige tekst van de kadernota 
(http://www.oosterscheldevoorelkaar.nl/sociaal-domein-
oosterschelderegio/documenten.htm), gemeenten in de Oosterschelderegio streven 
er naar dat;  

 burgers zichzelf kunnen redden en dat ze elkaar meer helpen; 

 meer burgers doen wat ze kunnen in de samenleving; 

 maatschappelijke netwerken in onze gemeenten problemen voorkomen op basis 
van vroegtijdige signalering; 

 maatschappelijke organisaties in onze gemeenten hun dienstverlening aansluiten 
op de vraag van hun klanten; 

 daarnaast ondernemers in onze gemeenten zich verbonden voelen met de 
samenleving. En dat ze sociaal ondernemen inhoud en vorm geven. 

 
Inhoud: 

1. De gemeenten in de Oosterschelderegio hebben voor 2015 een innovatiebudget 
beschikbaar van in totaal € 442.421,-. In oktober 2015 maken de gemeenten bekend 
of, en zo ja ,onder welke voorwaarden er in 2016 opnieuw innovatiebudget binnen 
de Wmo wordt vrijgemaakt en  voor welk bedrag. 

2. Gemeenten gebruiken dit budget om projecten en initiatieven te ondersteunen en te 
faciliteren die leiden tot een lager gebruik van de Maatwerkvoorziening Begeleiding 
in een zeer brede zin. Dit kunnen eigen initiatieven van de gemeente zijn of 
initiatieven door derden.  

3. Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop het innovatiebudget 
wordt ingezet. De werkgroep Inkoop en Opdrachtgeverschap ondersteunt 
gemeenten in de wijze waarop het innovatiebudget kan worden ingezet en 
coördineert de meer regionale of bovenregionale aanvragen. De gemeente neemt 
een collegebesluit voor toewijzing van innovatiebudget aan een initiatief. 

4. Na afloop van het boekjaar presenteert het SWVO een overzicht met alle projecten 
die vanuit het budget zijn ondersteund. Uit deze presentatie zal blijken op welke 
wijze de projecten hebben bijgedragen aan het bereiken van bovengenoemde 
doelstelling.   

5. Aanvragen voor dit innovatiebudget kunnen het hele jaar worden ingediend. Dit kan 
zowel bij de individuele gemeenten als bij het SWVO. Dit laatste heeft de voorkeur 
wanneer de aanvraag een bovenlokaal initiatief betreft. Voor het innovatiebudget 
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geldt in principe op = op. Gemeenten zijn vrij, indien het beschikbare budget voor de 
Maatwerkvoorziening Begeleiding dit toelaat, om meer dan de afgesproken 5% in te 
zetten om innovatie te stimuleren. Ook hebben verschillende gemeenten in de 
Oosterschelde nog andere budgetten beschikbaar voor innovatie in het Sociaal 
Domein.     

6. De volgende restricties gelden voor partijen voor het doen van een aanvraag voor het 
innovatiebudget. Minimaal één van de bij het initiatief betrokken partijen dient deel 
te nemen aan de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding, of deelnemer 
zijn aan de fysieke overlegtafel “Netwerk Sociaal Domein Oosterschelderegio”. Voor 
meer informatie hierover zie www.oosterscheldevoorelkaar.nl onder ‘aanbieders’. En 
bij ieder initiatief dat wordt ingediend dienen minstens twee partijen met elkaar 
samen te werken. 

7. Het project mag niet alleen op basis van een ondersteuningsbijdrage vanuit de 
gemeenten uitgevoerd worden. Naast een bijdrage vanuit het innovatiebudget 
dienen ook ander financieringsbronnen worden ingezet, alsmede een investering van 
de bij de aanvraag betrokken organisaties.  
 

  
Afweging: 
Gemeenten en/of het SWVO zullen bij de beoordeling van aanvragen een afweging 
maken op basis van de volgende criteria: 
1. Gemeenten vinden het belangrijk dat het gebruik van meer specialistische 

voorzieningen,  waar burgers toegang tot krijgen op basis van een beschikking van de 
gemeente, wordt teruggedrongen.  

2. Gemeenten vinden het belangrijk dat burgers zelfredzaam zijn en gebruik kunnen 
maken van een sterk netwerk.  

3. Gemeenten vinden het belangrijk dat organisaties niet alleen binnen hun eigen 
organisatiegrenzen bezig zijn met vernieuwing en verbetering, maar dat zij elkaar 
opzoeken en gebruiken. Waar dat kan moeten organisaties samenwerken om 
cliënten beter en goedkoper te kunnen ondersteunen.  

4. Gemeenten vinden het belangrijk dat ‘schotten’ tussen de verschillende 
beleidsvelden - zoals jeugd, zorg, welzijn, werk en inkomen, onderwijs - worden 
weggehaald. Daartoe stimuleren gemeenten samenwerkingen tussen organisaties,  
die werkzaam zijn in verschillende branches, en initiatieven die integrale oplossingen 
nastreven.  

5. Gemeenten vinden het belangrijk dat bij innovatie de cliënt centraal wordt gesteld. 
De gemeenten stimuleert initiatieven waarbij vanuit het perspectief van de cliënt 
wordt nagedacht (vraaggericht) en initiatieven waarbij burgers of cliënten betrokken 
zijn.  

6. Gemeenten vinden het belangrijk dat preventie onderdeel uitmaakt van de innovatie.  
7. Gemeenten vinden het belangrijk dat de informele inzet van mensen onderdeel 

uitmaakt van de innovatie. De gemeenten stimuleren initiatieven waarbij vrijwilligers, 
mantelzorgers, verenigingen, etc.  betrokken zijn.   
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