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Geachte mevrouw Van der Vlist,

Op 25 augustus 2022 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een subsidie om de extra 
inzet van 1,6 fte voor 2023 te verlengen. Deze subsidie heeft betrekking op minder 
beschikken, meer zelf begeleiden in de jeugdzorg over de periode van 1 januari 2023 tot 
en met 31 december 2023. 
 
Verlening incidentele innovatiesubsidie
In september 2022 heeft het college van de gemeente Woudenberg besloten u een 
incidentele subsidie van € 140.000 te verlenen. Deze subsidie wordt verleend op grond 
van de Subsidieregeling Innovatiesubsidies Sociaal Domein Woudenberg en Eenmalige 
Ondersteuningssubsidies Coöperatie de Kleine Schans (2018) en het Integraal 
beleidskader sociaal domein 2019-2022. 

Het doel van de subsidie is om ondersteuning tijdig en goedkoper in te zetten. Hierdoor 
worden wachtlijsten bij lichtere jeugdhulpproblematiek tegengegaan en de wachttijden 
voor specialistische jeugdzorg in de regio beperkt. Door meer ondersteuning zelf te 
bieden tegen lagere kosten, kan een structurele bezuiniging op de zorgkosten 
gerealiseerd worden.

Verantwoording incidentele innovatiesubsidie
In de accounthoudersoverleggen wordt met u de voortgang van de activiteiten besproken
en tijdens de overleggen bestuurlijk opdrachtgeverschap legt u verantwoording over de 
voortgang af. Van u wordt verwacht dat u nauwgezet bijhoudt welke en hoeveel 
begeleiding het Sociaal Team zelf biedt en welke zaken u zonder de extra subsidie had 
moeten doorverwijzen naar een andere zorgaanbieder. Dat stelt ons in staat het effect 
van de extra fte te monitoren en te beoordelen of hierdoor de gestelde doelen worden 
behaald. 

Voor de verantwoording van de subsidie dient u binnen drie maanden na afloop van de 
subsidieperiode, dat is voor 1 april 2024, een aanvraag tot subsidievaststelling in bij de 
gemeente. Bij deze aanvraag tot subsidievaststelling overlegt u de volgende 
documenten:
• een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is 

verleend, zijn verricht;
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• een financieel verslag met overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden 
uitgaven en inkomsten;

• een beoordelingsverklaring van de accountant.

Uitbetaling incidentele innovatiesubsidie 
Het subsidiebedrag van € 140.000 wordt overgemaakt naar uw rekening 
NL25 RABO0324554524 o.v.v. incidentele subsidie jeugdzorg 2023. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Woudenberg,
namens dezen,

D.C.G. Ruseler
Secretaris

U kunt binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht. U kunt het bezwaarschrift sturen naar het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Woudenberg, Postbus 16, 3931EA Woudenberg.
Uw bezwaarschrift moet tenminste de volgende gegevens bevatten: uw naam en adres, de datum van deze 
brief, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden(en) van uw bezwaar en uw 
handtekening.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hecht u er belang bij dat dit besluit
niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de rechtbank Midden-
Nederland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht, 088-3611754.


