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Innovatiefonds beschut wonen 2020 
 
Het bekostigen van een beschut wonen project bestaat uit cliënt- volgende bekostiging (indicatie) en 
huurinkomsten. Om beschut wonen aan te laten sluiten op de transformatieopgave kunnen extra 
inspanning nodig zijn welke mogelijk niet hieruit bekostigd kan worden. Je kunt denken aan kosten 
voor een projectleider/coördinator bij een project van 2 of meerdere aanbieders; extra tijd en kosten 
voor het opzetten van activiteiten in de wijk ter bevordering van prettige leefomgeving in de buurt, 
het opklappen van Bescherm Wonen waarbij tijdelijk meerkosten opgevangen moeten worden bij het 
afbouwen van zorg of een innovatief project waarbij de drempel van overgang van leeftijd18-/18+ 
wordt weggenomen.  
 
Dit document dient als toetsings- & beoordelingskader voor het eenmalig bekostigen van projecten. 
 

1 Beschikbaar budget 
Voor 2020 is een bedrag van € 300.000, - beschikbaar.  

1.1 Hoe vindt verdeling van het geld plaats? 

Aanvragen worden op datum van binnenkomst afgehandeld.  
Er is geen maximum aan het te ontvangen bedrag per project/ per zorgaanbieder.  
De toekenning van het budget wordt vastgelegd in een addendum bij de deelovereenkomst.  
Wanneer het bedrag van € 300.000, - is bereikt, dan kunnen de aanvragen daarop volgend niet 
meer gehonoreerd worden.  

2 Toetsingscriteria 
Om aanspraak te kunnen maken op geld uit het innovatiefonds kunnen zorgaanbieders een plan 
indienen. Een plan dient te voldoen aan een aantal criteria: 
 

• Het project is gericht op beschut wonen. 

• Het project wordt uitgevoerd in de regio Midden-Holland. 

• Het project start in 2020.  

• Normale exploitatiekosten, waaronder opstartkosten, opleidingen en cursussen, mogen geen 
onderdeel uitmaken van het projectvoorstel.  

• Indien de kosten van structurele aard zijn, dan is de zorgaanbieder zelf verantwoordelijk voor 
de structurele inbedding en financiering. Er moet aangegeven worden hoe de continuïteit is 
gegarandeerd na de eenmalige financiële ondersteuning uit het innovatiefonds. 

 

3 Aanvraagprocedure  

• De aanvraag betreft een plan. Het plan maakt duidelijk welke kosten niet gedekt kunnen 
worden en waardoor dit komt. 

• Er wordt een eenmalige (dus geen structurele) investering gevraagd. 

• De aanvraag wordt ingediend bij de lokale beleidsambtenaar. 

• De aanvraag wordt gedeeld met de programmamanager maatschappelijke zorg via 
stefanie.noorlandt@gouda.nl  

• Er vindt een gesprek plaats tussen lokale beleidsambtenaar en programmamanager 
eventueel met aanvragende partij(en). 

• Lokale ambtenaar en programmamanager geven wel of geen akkoord op de aanvraag. 

• Programmamanager stelt een overeenkomst (addendum) op. De hoogte van het bedrag 
wordt bepaald op basis van het geaccordeerde plan. Uitbetaling vindt achteraf plaats op 
basis van verantwoording.  
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