
Subsidieregeling Innovatie sociaal domein gemeente Ridderkerk 2021 
 
 
Artikel 1 Begripsomschrijving 
 
Aanvraag: het verzoek om subsidie voor het uitvoeren van een innovatief 

initiatief; 
Aanvraagperiode: de periode waarbinnen deelnemers innovatieve initiatieven mogen 

indienen;  
ASV: Algemene Subsidieverordening Ridderkerk; 
College het college van burgermeester en wethouders van de gemeente  
 Ridderkerk; 
Initiatief: de activiteit of het initiatief waarvoor in het kader van deze  
 subsidieregeling een subsidiebijdrage wordt aangevraagd; 
Innovatie: een bewust gekozen verandering in het aanbod om bijvoorbeeld de  
 kwaliteit en/of de efficiëntie van de dienstverlening te verbeteren of  
 (zorg) verlening aan nieuwe doelgroepen te ontwikkelen en te 
 realiseren, passend binnen de doelstellingen van het beleid sociaal  
 domein.  
 Een initiatief dat niet eerder, of niet op deze wijze in de gemeente is  
 uitgevoerd. Het kan ook gaan om een initiatief  dat wordt uitgevoerd  
 door een nieuw samenwerkingsverband (bij voorkeur tussen inwoners  
 en ondernemers of instellingen), of een initiatief voor een combinatie  
 van doelgroepen bijvoorbeeld uit verschillende domeinen; 
Prijs:  een gemeentelijke subsidie aan rechtspersoon waarmee het 

winnende initiatief (deels) kan worden uitgevoerd;   

Prijsvraag:    de vraag om het beste initiatief in te dienen waarmee de  

    deelnemer een prijs kan winnen mits hij aan de criteria voldoet;  

Sociaal Domein:   alle beleidstaken van de gemeente op het gebied van jeugd  
    (waaronder passend onderwijs), maatschappelijke ondersteuning 
    (Wmo)  participatie (werk en inkomen), schuldhulpverlening,  
    minimabeleid, gezondheid, preventie en welzijn.  
    Daarnaast het beleid op het gebied van sport, cultuur, onderwijs, 
    bibliotheek en inburgering voor zover gericht op het bevorderen van 
    participatie en  sociale samenhang; 
Winnaar: winnende deelnemer gekozen door beleidsmedewerker en 

subsidiemedewerker, die daardoor in aanmerking komt voor een prijs. 
 
 
 
 
Artikel 2 Doel van de regeling 
 
1. Stimuleren van innovatieve ideeën en oplossingen voor het sociaal domein. 
2. Door innovatieve ideeën en oplossingen een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en betaalbaarheid 
 van zorg en het vergroten van de gezondheid van inwoners. 

 

 

 

 



Artikel 3 Doelgroep en aanvragers van een bijdrage van de regeling 

1. De subsidieregeling is gericht op zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties en bedrijven 
 waarvan de initiatieven zijn gericht op het Sociale Domein in de gemeente Ridderkerk.  
2. Een bijdrage uit de subsidieregeling kan worden aangevraagd door natuurlijke personen en 
 rechtspersonen, al dan niet in een samenwerkingsverband.  
3. Overeenkomstig het voorgaande kan ook een beroep op de regeling worden gedaan door 
 natuurlijke personen of rechtspersonen die niet in de gemeente Ridderkerk woonachtig of 
 gevestigd zijn. Voorwaarde is dat de door deze aanvragers ingediende aanvraag ten goede komt 
 aan de inwoners van de gemeente Ridderkerk en is gericht op innovatie van het sociaal domein in 
 Ridderkerk.  
 
 
Artikel 4 Subsidiecriteria 
 
4.1 Een aanvraag moet zich richten op één van de vijf maatschappelijke effecten die zijn 
 geformuleerd in de Beleidsnota Integraal Beleid Sociaal Domein gemeente Ridderkerk: 
 1. Ridderkerkers ontwikkelen zich optimaal. 
 2. Iedereen heeft gelijke kansen om mee te doen. 
 3. Inwoners kunnen voor zichzelf en elkaar zorgen. 
 4. Ridderkerkers zijn langer vitaal en gezond. 
 5. Inwoners kunnen zo lang mogelijk veilig thuis wonen. 
 
4.2 Uit de aanvraag wordt ook duidelijk dat het initiatief zich richt op de transformatie van het sociaal 
 domein.   
 De transformatie van het sociaal domein is geformuleerd in de Beleidsnota Integraal Beleid 
 Sociaal Domein gemeente Ridderkerk 2021 aan de hand van de volgende 7 doelstellingen: 
 
 a. Het versterken van de integrale benadering: regie bij meervoudige complexe casuïstiek op een 
  op elkaar afgestemd hulpaanbod dat bijdraagt aan duurzame oplossingen. 
 b. Vroegtijdig(er) signaleren van problematiek zodat eerder kan worden geïntervenieerd om 
  eventuele verdere escalatie te voorkomen. 
 c. Het vroegtijdig inzetten van lichtere vormen van hulp. 
 d. Het versterken van preventie: investeren in activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn, 
  sporten & bewegen ter voorkoming van problematiek. 
 e. Ruimte geven aan innovatie: op zoek naar nieuwe vormen van hulp en activiteiten die  
  bijdragen aan de beweging van de transformatie. 
 f. De-medicalisering: het verminderen van het beroep op de medische hulp waaronder de 
  eerstelijnszorg en het versterken en vergroten van de zichtbaarheid van nulde lijn (welzijn en 
  gezondheid). 
 g. Afname specialistische hulpverlening/tweedelijnszorg: op termijn verminderen van beroep op 
  zware dure hulp. 
 
4.3. De subsidieaanvraag is voorzien van een projectplan en een begroting. 
 
4.4  De aanvrager beschikt over voldoende kennis en ervaring om het initiatief uit te voeren. 
 
4.5  De aanvraag is niet bedoeld als financiering van tekorten in de exploitatie-begroting van de 
  aanvrager of voor persoonlijke kosten van de aanvrager. 
 
 



Artikel 5 Weging    
 
Als aanvragen voldoen aan de voorwaarden uit artikel 4.1 en 4.2 wordt, in geval van meerdere 
aanvragen, gescoord op de volgende wegingsfactoren: 
 
 

 Wegingsfactor 
 

 Score 

a. De aanvraag is een samenwerking tussen 
meerdere partijen. 

2 partijen: 
Meer dan 2 partijen: 

1 punt 
2 punten 

b. De samenwerking behelst meer dan alleen het 
gezamenlijk doen van de aanvraag. 

 0 - 3 punten 

c. De aanvraag heeft een integraal karakter, de 
activiteiten begeven zich op meer dan één 
beleidsterrein in het sociaal domein, bv. Jeugd 
en participatie, of Wmo en gezondheid. 

 0 - 3 punten 

d. Continuïteit van de resultaten na afloop van de 
subsidieperiode. 

 0 - 3 punten 

e. De aanvraag wordt ook door andere partijen 
gefinancierd. 

Meer dan 60 % gefinancierd 
door gemeente 
40 – 60 % gefinancierd door 
gemeente 
Minder dan 40 % gefinancierd 
door gemeente  

1 punt 
 
 
2 punt 
 
 
 
3 punt 

f. In de aanvraag wordt beschreven hoe wordt 
gedaan aan kennisdeling, door het beschikbaar 
van het resultaat via te implementeren concept 
of methodiek. 
 

 0 - 3 punten 

g. De aanvraag is afgestemd met of opgesteld in 
overleg met de groep inwoners waar deze zich 
op richt. 
 

 0 - 3 punten 

   Maximale score:  
 
20 punten 
 
 
 

 
 
Het hoogst scorende initiatief is de winnaar van de prijsvraag en krijgt de prijs: een gemeentelijke 

subsidie waarmee het winnende initiatief kan worden uitgevoerd. 

 
 
Artikel 6 Aanvraagprocedure  
 
Een aanvraag voor een bijdrage wordt ingediend door middel van door het college vastgesteld 
aanvraagformulier “Aanvraagformulier subsidie Innovatie Gemeente Ridderkerk 2021”. Dit formulier is 
te downloaden via de website van de gemeente. 
 
 

 
 
 



Artikel 7 Weigeringsgronden 
 
Onverminderd het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Ridderkerk wordt subsidie 
geweigerd indien: 
 
- de aanvraag is gericht op persoonlijk of bedrijfsmatig winstbejag; 
- het project niet aansluit bij de doelstelling van deze subsidieregeling zoals gesteld in artikel 2; 
- niet wordt voldaan aan (één van) de subsidiecriteria in artikel 4.1 tot en met 4.5; 
- de subsidieaanvraag niet compleet is ontvangen binnen de gestelde termijn. 
 
 

Artikel 8 Subsidieplafond 
 
Voor het winnende initiatief is een bedrag van maximaal € 25.000 beschikbaar. 
 
 
Artikel 9 Subsidiabele kosten 
 
1. Alle organisatie kosten die direct toe te rekenen zijn aan het initiatief, zoals bedoeld in artikel 4, zijn 
 subsidiabel, voor zover ze het subsidieplafond niet overschrijden. 
2. Niet voor subsidie in aanmerking komen: 
 a. onvoorzienbare kosten die meer dan 5% van de totale begroting bedragen; 
 b. kosten die ten behoeve van de in aanmerking komende initiatieven gemaakt worden  
  voorafgaand aan de datum van toekenning; 
 c. kosten die ten behoeve van de in aanmerking komende initiatieven gemaakt worden na de 
  vaststelling van de subsidie. 
3. Het college kan besluiten andere dan in dit artikel genoemde kosten als subsidiabel aan te merken. 
 
 
Artikel 10 Indieningstermijn 
 
In afwijking van de ASV wordt een aanvraag voor deze regeling ingediend in de periode van  
1 september tot 1 oktober 2021. 
 
 
Artikel 11 Betaling en bevoorschotting 

 
1. Er wordt een voorschot verstrekt ter hoogte van de verleende subsidie. 
2. Wanneer een subsidie na de vaststelling hiervan lager wordt vastgesteld wordt het verschil  
 teruggevorderd. 
 
 
Artikel 12 Eindverantwoording/ Vaststelling subsidie 
 

1. De aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient uiterlijk 3 maanden na afloop van het initiatief 
 waarvoor de subsidie is verleend, te worden ingediend. 
2. Voor de aanvraag tot vaststelling wordt in ieder geval overlegd: 
 - een evaluatie van het initiatief waaruit mede blijkt dat de aangegeven doelstellingen zijn 
  behaald 
 - een opgave van de werkelijke inkomsten en uitgaven ten behoeve van de verantwoording van 
  het gesubsidieerde initiatief. 
 



Artikel 13 Hardheidsclausule 
 
In bijzondere gevallen is het college gerechtigd af te wijken van het bepaalde in deze regeling. Dit zal 
mogelijk zijn in die gevallen waarin onverkorte toepassing van het bepaalde in deze regeling zal leiden 
tot een billijkheid van overwegende aard bij de aanvrager of subsidieontvanger. 
 
 
Artikel 14 Inwerkingtreding 
 
Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na haar bekendmaking en is van kracht tot en met 31 
december 2021. 
 
 
Artikel 15 Citeertitel 
 
Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling innovatie sociaal domein gemeente Ridderkerk 
2021.’ 
 
 

 
 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gemeente 
Ridderkerk d.d. 13 juli 2021 
 

de secretaris,    de burgemeester, 
 
 
 
 
 
Dhr. H.W.J. Klaucke   Mw. A. Attema 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



Toelichting op de regeling 
 
Aanleiding 
 
Bij de raadsbehandeling van de Nota Integraal Beleid Sociaal Domein is een motie ingediend 
“Innovatie-competitie”. 
De motie sluit aan op de doelstellingen van het Integraal Sociaal Beleid van de gemeente. 
In de Nota Integraal Sociaal beleid sociaal domein Ridderkerk is  één van de drie pijlers voor 
succesvolle implementatie ’ Ruimte voor ‘leren en experimenteren’ (innovatie). 
 
De motie verzoekt het college om in het 2e kwartaal van 2021 een Innovatiecompetitie uit te schrijven 
in de vorm van een prijsvraag met als doel innovatieve ideeën voor het sociaal domein op te doen. 
Aan dit verzoek is gehoor gegeven door het opstellen van een subsidieprijsvraag: aanvragers kunnen 
een subsidieaanvraag doen uit de subsidieregeling Eenmalige subsidie Innovatie gemeente Ridderkerk 
2021. De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de criteria die in de regeling zijn opgenomen 
en het initiatief dat het hoogst aantal punten scoort wordt gehonoreerd. 
 
Doel 
 
1.  Bevorderen innovatie om kwaliteit en kwaliteit en betaalbaarheid van zorg en de gezondheid van 
 inwoners te vergroten. 
 
2.  Zorgaanbieders, bedrijfsleven en overige partners uitdagen om met  
 nieuwe ideeën te komen voor verdere verbeteringen binnen het sociaal domein. 
 
 
Communicatie 
 
Over de subsidieprijsvraag zal gecommuniceerd worden via de gebruikelijke kanalen: via de website 
van de gemeente, via sociale media, via de gemeentepagina in de lokale krant. 
 
 
Aanvraagprocedure 
 
Een aanvraag dient te worden gedaan met gebruikmaking van het aanvraagformulier en kan worden 
gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Ridderkerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Bijlage I 

 
 

 
Motie Innovatiecompetitie voor het integraal beleid sociaal domein 
 
Inhoud van de motie 

 

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het vaststellen van de Nota Integraal Beleid Sociaal Domein; 

 

overwegende dat: 

1. ruimte voor ‘leren en experimenteren’ één van de drie pijlers voor succesvolle implementatie 

is van het ‘Integraal Beleid Sociaal Domein’; 

2. Ridderkerk in samenwerking met haar partners nieuwe vormen van hulp en ondersteuning wil 

onderzoeken; 

3. Ridderkerk ernaar streeft innovatie te stimuleren en te initiëren in het sociaal domein; 

4. technologische ontwikkelingen en ervaringen vanuit de praktijk de mogelijkheden voor 

preventie, behandeling of zorg op afstand kunnen vergroten; 

5. een Innovatiecompetitie zorgaanbieders, bedrijven en overige partners kan stimuleren om met 

innovatieve oplossingen voor een vraagstuk te komen;  

6. de druk op het sociaal domein de komende jaren alleen maar toe zal nemen; 

7. we willen werken aan een veiliger, gezonder en beter Ridderkerk; 

 

is van mening dat: 

A. innovatie in het sociaal domein een belangrijke bijdrage kan leveren om de kwaliteit en 

betaalbaarheid van zorg en de gezondheid van inwoners te vergroten;  

B. de gemeente Ridderkerk zorgaanbieders, bedrijfsleven en overige partners moet uitdagen om 

met nieuwe ideeën te komen voor verdere verbeteringen binnen het sociaal domein. 

 

verzoekt het college om: 

1. in het 2e kwartaal van 2021 een Innovatiecompetitie uit te schrijven in de vorm van een 

prijsvraag met als doel innovatieve ideeën voor het sociaal domein op te doen; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De raadsleden,  

 

Ilse Verdiesen, VVD Peter Kranendonk, SGP 

 

 

 



Algemene informatie 

Betreft raadsvoorstel nr.118353 

Behandeld in de raadsvergadering van 18 maart 2021 

Samenvatting 

Onderwerp is het uitschrijven van een Innovatiecompetitie. Het college wordt verzocht een 

Innovatiecompetitie uit te schrijven, in de vorm van een prijsvraag, met als doel innovatieve ideeën op 

te doen. 


