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Betreft: Uitwerking motie innovatiecompetitie

Geachte raadsleden,

Hierbij informeren wij u over de uitwerking van motie 2021-1 00 “Innovatie-competitie”, die door uw raad is
aangenomen tijdens de bespreking van de Nota Integraal Beleid Sociaal Domein op 18 maart 2021. In de
motie heeft u het college verzocht om in het tweede kwartaal van 2021 een innovatie-competitie uit te
schrijven in de vorm van een prijsvraag met als doel innovatieve ideeën voor het sociaal domein op te
doen

Subsidieprijsvraag
Wij hebben op 13 juli jl. besloten om een competitie uit te schrijven in de vorm van een subsidieprijsvraag
en hebben daarom de subsidieregeling “Innovatie sociaal domein gemeente Ridderkerk 2021 '’
vastgesteld .

Aanvragers met een innovatief idee voor het sociaal domein kunnen een bijdrage aanvragen uit deze
regeling. De aanvraag dient zich te richten op één van de vijf maatschappelijke effecten die zijn
geformuleerd in de Nota “Integraal Sociaal Beleid”. Daarnaast is er een aantal aanvullende criteria
waarop gescoord kan worden en aan de hand waarvan wordt bepaald wat het beste voorstel is. Dit
voorstel wordt gehonoreerd met een eenmalige subsidie van (maximaal) € 25.000,-

Planning
Direct na de zomervakantie, eind augustus, willen wij beginnen met de communicatie over de
subsidieregeling. Vanaf dan willen wij ook de mogelijkheid bieden om aanvragen in te dienen. De
sluitingsdatum voor het indienen zal eind september zijn. Na het beoordelen van de ingediende
voorstellen willen we in de derde week van oktober de winnaar bekend maken
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Op deze manier geven we uitwerking aan één van de drie pijlers voor succesvolle implementatie van de
Nota Integraal Beleid Sociaal Domein: Ruimte voor 'leren en experimenteren’. Wij stimuleren daarmee
zorgaanbieders en maatschappelijke partners om met innovatieve oplossingen voor een vraagstuk te
komen en werken zo aan een veiliger, gezonder en beter Ridderkerk.

Wij beschouwen motie 2021-100 als afgedaan.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders v#1 Ridderker

burgemeeste/

Mw. A. Attema
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Subsidieregeling eenmalige subsidie innovatie sociaal domein.


