
 

Motie 2021 - 100 

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 3e 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. 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 
Voor: 25 (VVD, SGP, Partij 18PLUS, Echt voor Ridderkerk, PvdA, Leefbaar Ridderkerk, 

ChristenUnie, GroenLinks, D66) 

Tegen: 3 (CDA) 
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