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MOTIE ^STIMULEREN WAN 1NNOWATIE'
De Raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 30 oktober 2014;
Gehoord de beraadslagingen over het Beleidsplan Sociaal Domein;
Constateert dat:
In het beleidsplan nadrukkelijk het belang van innovatie wordt aangegeven;
Innovatie een specifiek aandachtspunt in is in de relatie met gesubsidieerde instellingen en
contractpartners voor de transities in het sociale domein;
Overwegende dat:

-

De contractpartners en gesubsidieerde instellingen zowel meerjarige zekerheid als een
zekere bewegingsruimte binnen hun juridische relatie met de gemeente nodig hebben om
(duurzame) innovatie te realiseren;
Er in het Beleidsplan Sociaal Domein wel diverse innovatierichtingen worden geschetst (zie
bijvoorbeeld pagina 25 en 51), maar geen concrete initiatieven worden beschreven;
Innovatie niet alleen nodig is binnen instellingen, maar ook en misschien wel vooral in de
samenwerking tussen instellingen, op het snijvlak van beleidsdomeinen (bijvoorbeeld
welzijn en zorg) of in de relatie tussen professionele organisaties en vrijwilligers of
mantelzorgers;
Geen extra middelen beschikbaar worden gesteld voor innovatie en van de instellingen
wordt verwacht dat zij innoveren binnen de bestaande subsidiebudgetten;
Onduidelijk is of en hoe het College denkt te sturen op de innovatie en op welke wijze
burgers, maatschappelijke organisaties, ondernemers hierin een rol kunnen spelen;
Op middellange termijn rekening dient te worden gehouden met een substantiële
bezuiniging door het Rijk op de budgetten voor de uitvoering van de Jeugdwet, de Wmo
2015 en de Participatiewet, zodat er alle reden is om juist in 2015 en 2016 concrete
stappen te zetten op het punt van innovatie.

Verzoekt het College:
-

In de contractuele relatie of de subsidiebeschikking instellingen in 2015 en 2016 voldoende
speelruimte te geven teneinde innovatie mogelijk te maken;
Een actieve en nadrukkelijk stimulerende rol te kiezen bij het aanjagen van innovaties in
het sociale domein, bijvoorbeeld door het (halfjaarlijks organiseren van innovatietafeis
met een brede ring van (potentiële) betrokkenen: burgers, ondernemers, maatschappelijk
organisaties (scholen, kerken, woningcorporaties), gesubsidieerde instellingen en
vrijwilligersorganisaties;
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De gemeenteraad iwtfjsaritjte te informeren over concrete initiatieven en de voortgang in
de uitvoering daarvan, p ^ r K U 3 a f e s ! ö 4 ^
En gaat over tot de orde van de dag
Ondertekening en naam
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