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Innovatiebudget Zuid-Limburg

Op basis van het Regionaal Transitie-Arrangement (RTA)
Jeugdzorg is in 2014 afgesproken dat 2% van het
beschikbare budget gereserveerd wordt voor de
investeringen in innovatie in de zorg voor Jeugd, op
schaal van Zuid Limburg. Tegelijkertijd bleek dat de
grootste jeugdhulpaanbieder in Zuid Limburg (Xonar)
budget nodig had om de gevraagde, door hen
voorgestelde omslag in werken te kunnen maken
(collegevoorstel 29 juli 2014). De gedachte was
aanvankelijk om één innovatiesubsidieregeling te
creëren, waarvan Xonar voor het benodigde bedrag (€
1,1 miljoen) gebruik zou kunnen maken en op basis
waarvan ook andere zorginstellingen met een
overeenkomst een aanvraag voor een innovatiesubsidie
kunnen doen. Inmiddels is vast komen staan dat het
beter is om de subsidie aan Xonar in combinatie met de
subsidie van de provincie aan te merken als incidentele,
eenmalige subsidie die gericht is op innovatie en het
waarborgen van de continuïteit van de zorg en
infrastructuur van Xonar. De grond voor toekenning is
(mede) gegeven in de Jeugdwet: het bieden van
zorgcontinuïteit door het waarborgen van de continuïteit
van één van de belangrijkste gespecialiseerde
“systeemaanbieders” in de regio.

1) Instemmen met de "Subsidieregeling innovatie niet
vrij toegankelijke jeugdhulp 2015 Zuid-Limburg" (zie
bijlage 1) voor alle partijen die een DVO
(dienstverleningsovereenkomst) hebben afgesloten voor
jeugdhulp met de gemeente Maastricht als
centrumgemeente.

akkoord

2) Accorderen, dat het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Maastricht de
subsidieregeling als bedoeld onder 1 uitvoert en dat
Maastricht de kosten hiervan volgens de eerder
vastgestelde verdeelsleutel van het Regionaal Transitie
Arrangement (RTA) bij de gemeente Voerendaal in
rekening brengt. De gemeente Maastricht voert de
regeling uit na advisering over de ingediende
projectplannen door de Stuurgroep ZL18 op basis van
de subsidieregeling als bedoeld onder 1.
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Zuid-Limburgse gemeenten in rekening.
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Aanstelling onbezoldigd gemeenteWegens ziekte is tijdelijk menskracht ingehuurd voor een
ambtenaar en aanwijzing toezichthouder Apv- adequate uitvoering van de toezichtstaken op het gebied
Wabo
van de Apv en de Wabo c.a. Om de betreffende persoon
bevoegd de toezichtstaken te kunnen laten uitvoeren, is
het nodig deze persoon aan te stellen als onbezoldigd
gemeente-ambtenaar en aan te wijzen als toezichthouder
in het kader van de Apv en de Wabo c.a.

- de in bijlage 1 genoemde persoon aangesteld als
onbezoldigd gemeente-ambtenaar;
- de in bijlage 2 genoemde persoon aangewezen als
toezichthouder in het kader van de Apv en de Wabo c.a.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op .
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