
Barendrecht, 23-11-2020

Betreft: Vragen innovatiefonds sociaal domein n.a.v. commissievergadering 17-11-2020

Geacht college,

Op 17-11-2020 vond een oriënterende commissievergadering samenleving plaats, waar een van de 
onderwerpen het innovatiefonds sociaal domein was. Over dat onderwerp hebben we als fractie vragen, 
zoals aangekondigd gedurende de vergadering.

De fractie van Echt voor Barendrecht heeft de volgende vragen:
1. Het innovatiefonds sociaal domein vervangt de ‘Preventie en innovatie WMO en 
maatschappelijke initiatieven-regeling 2016’. Onze fractie vraagt zich af welke 
overwegingen hierin zijn gemaakt en op basis van welke cijfers u dit voorstel ter vervanging
doet. Dit zien wij graag nader toegelicht.

2. Hoeveel aanvragen zijn er in totaal gedaan voor de ‘Preventie en innovatie WMO en 
maatschappelijke initiatieven-regeling 2016’? Hoeveel van deze aanvragen zijn 
daadwerkelijk succesvol gebleken? 

3. Op basis waarvan verwacht u dat het innovatiefonds een succes wordt? Wat gaat u doen
om het nieuwe innovatiefonds tot een succes te maken?

4. Hoe is de aanvraag van dit specifieke bedrag van 500.000 euro tot stand gekomen, graag 
uitsplitsen naar intern en extern. Kunt u o.b.v. ervaringscijfers van Rotterdam en andere 
gemeenten aangeven hoe de bedragen in de praktijk zijn uitgegeven – graag in verhouding 
van grootte van de voorbeeld gemeenten t.o.v. Barendrecht uitsplitsen.

5. In de startnotitie (06-05-2020) schrijft het college dat er een grote afhankelijkheid is van 
andere partijen, intern en extern. Welke instrumenten zou het college kunnen gebruiken 
om ervoor te zorgen dat het bij dit bedrag (gedekt uit de algemene reserve) van 500.000 
euro blijft? Wat doet u als er een nieuwe budgetaanvraag t.b.v. het innovatiefonds zou 
komen?

6. Wethouder Roopram gaf gedurende de commissievergadering aan “zich niet te 
herkennen” in het door EVB geschetste beeld dat het sociaal domein een beleidsterrein is 
waar reeds veel geld aan is besteed en geld aan blijft besteed worden. Het landelijke en 
Barendrechtse beeld wijst uit dat er zeker sinds de decentralisatie veel geld naar het sociaal
domein gaat. Het rendement kan niet (altijd) bewezen kan worden, wijst recent onderzoek 
van het Sociaal-Cultureel Planbureau uit. Op welke manier gaat het innovatiefonds hier een
verandering in brengen?

7. Welke afwegingen heeft het college gemaakt om de 500.000 euro toe te willen kennen 
t.o.v. de reeds bestaande faciliteiten voor participatie zoals Right to Challenge? Welke 
keuzes heeft u moeten maken in de begroting om het sociaal innovatiefonds mogelijk te 
maken? Welk resultaat verwacht u van deze investering? 
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8. Wat is de juridische grondslag van het innovatiefonds? Welke regels en toetsingskaders 
gaat u inrichten?

9. Een maatschappelijke jury zal oordelen over de initiatieven. Welke criteria heeft u 
gedefinieerd voor de vorming en samenstelling hiervan? Worden de gemaakte 
overwegingen bijgehouden en staan deze tot de beschikking van de raad? Welke 
maatregelen ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding van deze juryleden worden er 
genomen?

10. In de beleidsdocumentatie wordt Rabobank genoemd als betrokken partij. De 
Rabobank is als commerciële partij betrokken bij dit project. Welk deel van de totale kosten
draagt de Rabobank? Welke voorwaarden stelt de Rabobank aan haar deelname? 

We zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer, fractiesecretaris

P.S. woordvoerder op dit onderwerp is Richard Carlebur
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