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INITIATIEFVOORSTEL
Emmen, 26 juni 2008
Onderwerp: INNOVATIEFONDS WHO
INLEIDING
In december 2007 is het WMO beleidsplan 2008 - 2011 door de gemeenteraad van
Emmen vastgesteld.
Voor GroenLinks Emmen is innovatie van essentieel belang om de WMO te laten slagen.
Vernieuwing is nodig om de doelstellingen en uitgangspunten van het beleidsplan de
komende jaren te kunnen realiseren. Nieuwe inhoud, nieuwe vormen van samenwerking
en nieuwe werkwijzen zuilen noodzakelijk blijken om de opgaven in het kader van de
WMO te kunnen waarmaken.
Zorgdragen dat iedereen die dat wil ook kan meedoen aan de samenleving; het
verbeteren van de toegang tot informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn en
wonen voor iedereen, in combinatie met ontmoeting en ondersteuning; zorgen dat alle
inwoners van Emmen die hulp en ondersteuning nodig hebben deze ook eenvoudig en
dicht bij huis kunnen vinden en krijgen; zorgen dat de dienstverlening van de leveranciers
van activiteiten en producten van welzijn, zorg en wonen op elkaar worden afgestemd,
zodat de burger niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd.
De gemeente dient haar regierol voluit te pakken door te initiëren, stimuleren en aan te
jagen. Maar ook door nieuwe initiatieven te stimuleren en daarvoor financiële middelen ter
beschikking te stellen.
ALGEMEEN
GroenLinks wil, om bovenstaand tot uitvoer te laten komen, een zogenaamd
Innovatiefonds WMO in het leven roepen.
HOOFDDOEL VAN D I T FONDS I S OM I N I T I A T I E V E N , VANUIT DE EMMENSE
SAMENLEVING, DIE AAN DE DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN VAN HET
BELEIDSPLAN BIJDRAGEN - OOK I N FINANCIËLE Z I N - TE KUNNEN
BEVORDEREN.
Binnen de regeling kunnen aanvragen worden ingediend die bijdragen aan het realiseren
van de doelstellingen en uitgangspunten van dit fonds. Het moet daarom gaan om nieuwe
en vernieuwende initiatieven. Binnen deze globale kaders moet er voldoende ruimte zijn
om initiatieven die kansrijk zijn te honoreren. Omdat het gaat om innovatieve initiatieven
is het nadrukkelijk de bedoeling om met de subsidieverlening niet alles door middel van
voorwaarden vast te timmeren. Initiatieven die kansrijk lijken te zijn, kunnen achteraf
anders uitpakken. Dit is inherent aan innovatie. GroenLinks is de mening toegedaan dat
de gemeente Emmen bereid moet zijn zulke risico's te nemen als we willen dat burgers,
instellingen en bedrijven hun nek uitsteken.
Voor subsidies boven de 25.000 euro aan rechtspersonen moet een voorwaarde van co-

financiering worden opgenomen. Hierdoor worden meerdere partijen aan elkaar
gebonden.
Natuurlijke personen, die geen organisatie achter zich hebben staan, kunnen een beroep
doen op ambtelijke ondersteuning voor het aanvragen en verantwoorden van gekregen
subsidie.
Om zo snel mogelijk en zo min mogelijk bureaucratisch te kunnen werken moet een
adviesgroep worden ingesteld om het college te adviseren. Eens per jaar geeft het college
de gemeenteraad inzicht in welke projecten wel en niet zijn gehonoreerd en waarom (=
actieve informatieplicht).
Voor het fonds wordt een subsidieplafond ingesteld. Dit plafond bedraagt voor
tot aan de verkiezingen in 2 0 1 0 5 0 0 . 0 0 0 euro.
CRITERIA
Om inhoudelijke afwegingen voor de toekenning van subsidies te kunnen maken, moet er
in de te maken verordening criteria worden opgenomen. Voor natuurlijke personen zijn
deze 'lichter' als voor instellingen en organisaties. Ook zijn de subsidiebedragen voor
natuurlijke personen lager, dan voor rechtspersonen.
Het is de bedoeling om een grote mate van toegankelijkheid tot het Innovatiefonds te
creëren voor (groepen van) burgers. Deze moeten maximaal gestimuleerd worden, omdat
hierdoor er positieve effecten zullen uitgaan op de directe leefomgeving van buurten en
wijken in Emmen.
Om die reden zou er bijvoorbeeld een verdeling gemaakt van 2/5 voor particulieren en 3/5
voor instellingen en organisaties. Andere verdelingen zijn natuurlijk mogelijk in de
GroenLinkse optiek.
Het idee is dat natuurlijke personen een subsidie kunnen aanvragen van maximaal 10.000
euro, voor rechtspersonen is dat 75.000 euro.
Het is al beschreven, maar boven een bedrag boven de 25.000 euro dient er sprake te zijn
van co-financiering voor een substantieel deel. Dit omdat initiatieven hierdoor versterkt
worden en de betrokkenheid van en samenwerking met andere partijen zo vergroot kan
worden. Ook kunnen zij zo geprikkeld worden om eigen middelen in te zetten voor de
innovatie.
Goede ideeën moeten relatief snel gerealiseerd kunnen worden.
GroenLinks kiest bewust voor een periode tot aan de verkiezingen. De nieuwe
gemeenteraad kan dan een evaluatie houden over het verloop van het fonds.
Ook kan het zijn dat door middel van een bijdrage uit het Innovatiefonds een goede start
kan worden gemaakt die daarna, eventueel met eigen middelen of andere middelen in
structurele activiteiten kunnen worden omgezet. Hierdoor wordt ook een beroep gedaan
op snelheid en van handelen en flexibiliteit van de aanvrager.
Er moet ook een bepaling komen om duidelijk te maken wanneer een aanvraag niet voor
subsidie in aanmerking komt. Dit heeft ten doel om aan te geven wat niet beoogd wordt
met het Innovatiefonds. De strekking moet duidelijk zijn:
'de middelen moeten ten goede komen aan de Emmense burgers en samenleving en niet
aan organisaties of instellingen die voor hun voortbestaan en functioneren andere
middelen kunnen aanwenden (bijvoorbeeld het Oranjefonds). Ook moet voorkomen
worden dat door subsidiëring direct of indirect allerlei voor organisaties reguliere lasten en
kosten worden gesubsidieerd.
Het Innovatiefonds is aanvullend ten opzichte van bestaande regelingen (zoals
bijvoorbeeld de subsidieverordening).
De gangbare regels voor bevoorschotting en afrekening dienen te worden opgenomen in
een verordening, zij het met zo kort mogelijke doorlooptijden.
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Bevoorschotting, vaststellen en verantwoorden
Het is de bedoeling om snel en adequaat op initiatieven te reageren (positief of negatief).
Desondanks is een minimum aan formele regels nodig om op verantwoorde wijze met
overheidsgelden om te gaan. Daarom moeten doorlooptijden ook zoveel mogelijk beperkt
worden. Tevens moet ook bewust afgezien worden van allerlei extra
verantwoordingsregels zoals het krijgen van een accountantsverklaring. Hiervoor wordt de
verantwoordelijkheid gelegd bij de initiatiefnemers, waarbij uitgegaan wordt en ander
ordentelijk gebeurd.

Website
Naast het telefonisch of schriftelijk kunnen aanvragen van benodigde formulieren zal het
college bewerkstelligen dat alle info over het Innovatiefonds, alsmede de aanvraag- en
verantwoordingsformulieren op een website verkrijgbaar zijn. Dit kan de gemeentelijke
site zijn, maar ook bijvoorbeeld de site van de WMO-raad. Mooier nog zou een aparte site
zijn, met links vanaf de gemeentelijke en WNO-raad site. Internet is voor toegankelijkheid
een onmisbaar instrument. Daarnaast kan een en ander gebruikt worden als een soort
forum, waar ideeën gegenereerd worden en waardoor anderen weer geïnspireerd worden.
Tot slot
Middels dit initiatiefvoorstel heeft de GroenLinks fractie een bijdrage willen leveren aan de
implementatie van de WMO in relatie met het vastgestelde WMO beleidsplan 2008-2011.
Door de invoering van het Innovatiefonds wordt de WMO een stuk dichter gebracht bij
diegenen waarvoor de WMO is bedacht: de inwoners van Emmen.
De financiering kan geschieden vanuit het SIOF, dat ook staat voor innovatie!
Desgewenst kan GroenLinks zorgen voor een concept verordening.
N a m e n s de GroenLinks fractie,

Jan Dijkgraaf, fractievoorzitter
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