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Onderwerp: Doorontwikkeling van het Stadslab Uw kenmerk:       Uw brief d.d.:       

   

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
In haar vergadering van 18 juli jl. heeft het college van burgemeester & wethouders besloten om akkoord te 
gaan met de doorontwikkeling van het Stadslab. Achteraf gezien hadden wij u direct d.m.v. een 
raadsinformatiebrief moeten informeren en niet volstaan met agendering voor uw raadscommissie van 
november.  Deze handelswijze heeft, terecht, geleid tot vragen van uw kant. Met deze raadsinformatiebrief 
willen wij u alsnog informeren, zoals ook toegezegd in de commissie M van maandag 18 september. 
 
Sociaal Innovatief Fonds 
In de programmabegroting 2015 is opgenomen wat de doelstelling van het Sociaal Innovatief Fonds (SIF) is. 
Het gaat in de basis om het versterken van netwerken in de stad om de transformatieopgave vorm te geven. 
Hiermee wordt getracht om de zelf- en samenredzaamheid te verbeteren om naar de toekomst toe het 
beroep op zwaardere zorgvormen zo beperkt mogelijk te laten zijn en de ondersteuning van mensen zoveel 
als mogelijk in hun eigen leefomgeving plaats te laten vinden. Het SIF is opgericht om een tijdelijke impuls te 
geven aan deze opgave. Uit het sociaal innovatief fonds worden geen structurele subsidies verstrekt. Wel 
worden er werkzaamheden en projecten uit bekostigd die een innovatief karakter hebben en bijdragen aan 
het versterken van de oploskracht van onze lokale netwerken. 

 
Stadsleerbedrijf en sociale innovatie 
Vanuit het SIF worden het Stadsleerbedrijf en sociale innovatie bekostigd. Het Stadslab is opgericht 
om initiatieven die bijdragen aan sociale innovatie mogelijk te maken. Het is een platform voor en door 
inwoners om ideeën vanuit de stad te versterken en verder te brengen.   
 
Financiën  
Het deel van het budget dat beschikbaar is voor sociale innovatie is ook weer verdeeld in 2 delen: een 
gemeentedeel, waaruit de uitvoeringskosten worden betaald (backoffice) en waaruit de gemeente 
eigen initiatieven en initiatieven vanuit bijvoorbeeld de partners kan financieren en het deel dat 
bestemd is voor de initiatieven uit de stad die via het die het Stadslab subsidies konden ontvangen. In 
de bijlage ziet u een schematische weergave met de bijbehorende bedragen.  
 
Doorontwikkeling Stadslab: 
Het Stadslab wil sociale innovatie aanjagen, goede ideeën voor de stad verder helpen en daarbij de 
creativiteit en het ondernemerschap in de stad benutten. Zij heeft geconcludeerd dat ze te veel een 
subsidieloket is geworden. Ruim driekwart van de initiatieven die binnenkomen bij het Stadslab bestaat puur 
uit financiële aanvragen die moeten worden beoordeeld en waarop een beslissing moet worden genomen. 
Het Stadslab wil graag terug naar haar oorspronkelijke opgave: ideeën verder brengen. Om die reden is 
besloten om de aanvragen voor subsidie volledig bij de gemeente te laten plaatsvinden. De Nadere Regels 
SIF moeten hiervoor aangepast worden en deze worden in november in de commissie M voorgelegd. 
 



 

 

Sociale themasessies 
Daarnaast is er vanuit een aantal leden van het Stadslab het idee gekomen ook zelf aan de slag te gaan met 
innovatie, dus niet alleen te reageren op ideeën uit de stad, maar in co creatie met de stad sociale thema’s 
ter hand te nemen (Imagineering).Dit heeft geleid tot een projectplan wat is beoordeeld door de gemeente. 
Voor dit project ontvangen de initiatiefnemers subsidie vanuit het sociaal innovatief fonds maar zoeken zij 
hiervoor ook cofinanciering buiten de gemeente. 
 
Het college van B&W heeft besloten om akkoord te gaan met de doorontwikkeling van het Stadslab maar 
heeft daarbij aangegeven dat ze het project van Imagineering niet rechtstreeks onder het Stadslab wil laten 
ontstaan. Vrijwilligers bij het Stadslab willen we niet in een positie brengen waarbij ze naast het feit dat ze 
vrijwilliger zijn ook subsidie ontvangen voor de uitwerking van hun project. Een mogelijke schijn van 
belangenverstrengeling wordt hiermee voorkomen.  
 
Herziening Nadere Regels Sociaal Innovatief Fonds (SIF): 
In november worden, zoals eerder aangegeven, de Nadere Regels SIF voorgelegd aan de commissie M. 
Onderdeel van het voorstel voor herziening SIF zal zijn:  

 De subsidie die het Stadslab ontvangt voor haar werkzaamheden wordt voortaan betaald uit het SIF 
en blijft ongewijzigd.  

 Het budget binnen het SIF waaruit het Stadslab subsidies kan verstrekken voor ideeën wordt 
overgeheveld naar de gemeente.  

 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester                      de secretaris 
 

   


