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BELEIDS- EN TOETSINGSKADER OPDRACHTVERSTREKKING WELZIJN VOOR INNOVATIEVE, 

KLEINSCHALIGE EN WIJKGERICHTE INITIATIEVEN DEN HAAG 2019 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, 

 

overwegende dat: 

- in de brief van 30 oktober aan de commissie Samenleving (RIS300862) is toegezegd dat het 

 college een subsidieregeling en kader tot opdrachtverstrekking opstelt; 

- de subsidieregeling welzijn voor innovatieve, kleinschalige en wijkgerichte initiatieven Den Haag 

2019 door het college op 18 december 2018 is vastgesteld (RIS301409); 

- voor de subsidieregeling in eerste instantie een subsidieplafond geldt van €1,3 miljoen euro;  

- de resterende middelen ad €1,2 miljoen euro beschikbaar zijn voor het verstrekken van opdrachten 

gericht op kleinschalige, wijkgerichte en bij voorkeur innovatieve opdrachten binnen het 

welzijnsdomein inclusief de capaciteit die nodig is om de innovatie aan te jagen en te begeleiden; 

- voor doelstellingen waarbij onvoldoende subsidieaanvragen vanuit de markt komen de gemeente 

het initiatief neemt om actief en gericht in te kopen om zo ook op die doelstellingen innovatie te 

stimuleren; 

- deze subsidieregeling conform toezegging nog moet worden aangevuld met richtlijnen voor 

doelmatig en transparant verstrekken van deze opdrachten; 

 

besluit:  

 

I. het beleids- en toetsingskader opdrachtverstrekking te vinden in de bijlage vast te stellen om 

actief en gericht in te kopen op doelstellingen waar binnen de subsidieregeling welzijn voor 

innovatieve, kleinschalige en wijkgerichte initiatieven Den Haag 2019 (RIS300862) onvoldoende 

subsidieaanvragen vanuit de markt komen;  

 

II. €1,2 miljoen euro beschikbaar te stellen vanuit het intensiveringsbudget welzijn voor het 

verstrekken van op kleinschalige, wijkgerichte en bij voorkeur innovatieve opdrachten binnen het 

welzijnsdomein inclusief de capaciteit die nodig is om de innovatie aan te jagen en te begeleiden; 

 

III. dit beleids- en toetsingskader treedt in werking op 5 maart 2019 en werkt terug tot en met 

 1 januari 2019. 

 

Den Haag, 5 maart 2019 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

 

Peter Hennephof Pauline Krikke 
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Bijlage 

 

Beleids- en toetsingskader opdrachtverstrekking welzijn voor innovatieve, kleinschalige 

en wijkgerichte initiatieven Den Haag 2019. 

 

Aanleiding 

Voor 2019 is in opmaat naar de herstructurering van welzijn budget vrijgemaakt dat bestemd is voor 

initiatieven die innovatief, kleinschalig en wijkgericht zijn. Deze initiatieven krijgen meer ruimte, 

kansen en vertrouwen. Op deze manier zorgen we ervoor dat we doelgroepen beter bereiken en er 

beter ingespeeld wordt op de specifieke vraag van bewoners. Welzijnsinitiatieven houden zich bezig 

met mensen en hun leefwereld en leveren een bijdrage aan de mate waarin mensen naar wens en 

vermogen deelnemen aan de samenleving.  

 

Het jaar 2019 wordt gebruikt om te leren en om te experimenteren, samen met nieuwe en bekende 

partners in het welzijnsdomein. Dit jaar wordt gewerkt met zowel een subsidieregeling (RIS301409) en 

dit kader opdrachtverstrekking. Beide vloeien voort uit de toezegging in de commissiebrief 

intensiveringsbudget welzijn van 30 oktober 2018 (RIS300862). Voor doelstellingen waarbij 

onvoldoende subsidieaanvragen vanuit de markt komen, neemt de gemeente het initiatief om actief en 

gericht in te kopen om zo ook op die doelstellingen innovatie te stimuleren.  

 

De subsidieregeling en het beleids- en toetsingskader opdrachtverstrekking zijn een aanvulling op de 

reguliere financiering binnen het welzijnsdomein en geeft kleine organisaties (tot 25 FTE) ook de kans 

om vernieuwende welzijnsactiviteiten te ontplooien in aanvulling op het bestaande aanbod. Met 

grotere organisaties (vanaf 26 FTE) met goede plannen voor innovatieve, kleinschalige en wijkgerichte 

initiatieven gaat de gemeente Den Haag het gesprek aan om financieringsmogelijkheden te verkennen.  

Er is een bedrag van €2,5 miljoen euro beschikbaar, inclusief de capaciteit die nodig is om de innovatie 

aan te jagen en te begeleiden. Voor de subsidieregeling geldt in eerste instantie een subsidieplafond 

van €1,3 miljoen euro. De resterende 1,2 miljoen euro worden binnen het kader van dit beleids- en 

toetsingskader opdrachtverstrekking en het vigerende gemeentelijke inkoopbeleid ingezet. De 

gemeente kan ervoor kiezen het subsidieplafond te verhogen ten koste van de beschikbare middelen 

voor opdrachtverstrekking. 

 

Dit beleids- en toetsingskader geeft richting aan de gemeentelijke uitvragen aan de markt en wordt 

gebruikt bij het beoordelen van de binnengekomen offertes. Eind 2019 wordt deze werkwijze 

geëvalueerd en de daaruit voortkomende aandachtspunten worden betrokken bij de structurele 

invulling van de intensiveringsgelden voor 2020 en verder.  

 

Doelstelling van het intensiveringsbudget 

Voor sterke wijken in alle delen van Den Haag is welzijnswerk nodig dat bewoners bereikt, activeert en 

ontwikkelt. Tegelijkertijd groeit de vraag naar zorg en ondersteuning, waardoor budgetten onder druk 

staan. Innovatie in het welzijnswerk moet leiden tot een effectieve en efficiënte welzijnsinzet en 

besteding van de beschikbare middelen. Er zal slimmer gebruik gemaakt moeten worden van 

verschillende expertises binnen het sociaal domein. Juist preventief kan welzijnswerk van onschatbare 

waarde zijn. Met deze kaders voor subsidie- en opdrachtverstrekking voor 2019 willen wij deze 

vernieuwing aanjagen en innovatieve initiatieven de kans geven om tot ontwikkeling te komen. Zij 

krijgen de mogelijkheid om activiteiten te ontwikkelen binnen het wijkgericht welzijnswerk en voor de 

ondersteuning van (kwetsbare) bewoners.  
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Op deze wijze dragen organisaties van bewoners, (sociaal) ondernemers, maatschappelijke- en 

zelforganisaties bij aan de huidige Haagse welzijnsambities: 

1. de Haagse jeugd groeit veilig en gezond op; 

2. de Haagse jeugd ontwikkelt haar talenten, groeit met plezier op en neemt daarin zijn of haar 

verantwoordelijkheid; 

3. de Haagse inwoners wonen en werken in een prettige omgeving waarbij bewoners maximaal 

zeggenschap hebben over de fysieke en sociale leefbaarheid in hun Haagse wijk of buurt; 

4. de Haagse inwoners zijn vitaal en streven een gezonde leefstijl na; 

5. de gezamenlijke toekomst van Haagse bewoners telt. Iedereen krijgt ongeacht sociaal 

culturele achtergrond, ras, geslacht of geaardheid gelijke kansen in de samenleving; 

6. de Haagse inwoner behoudt de regie over zijn eigen leven en blijft zo lang mogelijk zelfstandig 

wonen, ook als er sprake is van een beperking. 

 

Het college wil organisaties stimuleren om nieuwe aanpakken te ontwikkelen en in te spelen op 

vraagstukken vanuit het perspectief van bewoners. Hierdoor blijven organisaties zich ontwikkelen en 

vernieuwen om te komen tot het meest passende antwoord op de maatschappelijke vragen die zich 

voordoen. Dit vraagt om ruimte voor experiment en ondernemerschap. De subsidieregeling en het 

kader voor opdrachtverstrekking stimuleren organisaties om te komen met duidelijke doelstellingen 

en beoogde resultaten in outcome en output.  

 

Hierbij moeten de te behalen prestaties duidelijk beschreven zijn in de opdrachtverstrekking. Inherent 

aan experimenteren is dat het ene project succesvol zal zijn en het andere niet het beoogde resultaat 

brengt. Ruimte voor experiment en ondernemerschap vraagt niet alleen wat van de gemeente, 

opdrachtnemers worden dan ook getoetst op kunde. 

 

Deze beleidskeuzes leiden tot het volgende toetsingskader: 

 

1. Algemene bepalingen 

Om in aanmerking te komen voor een opdracht dient te worden voldaan aan de volgende algemene 

randvoorwaarden: 

a. aanlevering van een onderbouwde offerte, een projectplan en gespecificeerde begroting; 

b. de gevraagde stukken dienen te worden ingediend binnen de door gemeente gestelde termijn; 

c. de geoffreerde activiteiten dienen binnen het boekjaar 2019 aan te vangen. 

 

2. Begripsomschrijvingen 

De gemeente Den Haag gebruikt dezelfde begrippen en afkortingen als in de het begrippenkader van 

de subsidieregeling welzijn voor innovatieve, kleinschalige en wijkgerichte initiatieven Den Haag 2019 

(RIS301409). 

 

3. Beoogde opdrachtnemers 

Alle natuurlijke personen en rechtspersonen, waaronder organisaties van bewoners, (sociaal) 

ondernemers, professionals (w.o. ZZP) en/of maatschappelijke organisaties (of consortia zoals 

publieke private samenwerkingsvormen) kunnen een offerte indienen. Wij stellen de volgende 

voorwaarden aan partijen die een offerte indienen: 

a. voldoende en aantoonbare kennis hebben van de Haagse wijk waar zij de activiteit willen 

ontplooien; 

b. aannemelijk kunnen maken dat de initiatieven op een kundige wijze worden uitgevoerd. 
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4. Bekostigingsplafond en looptijd 

Opdrachten worden verstrekt in de periode van 1 januari 2019 t/m 31 oktober 2019. De projecten 

hebben een maximale looptijd van 1 jaar na verstrekking van de opdracht. Voor het verstrekken van de 

opdrachten heeft de gemeente €1,2 miljoen beschikbaar inclusief de capaciteit die nodig is om de 

innovatie aan te jagen en te begeleiden. 

 

Bij de uitvraag en het verstrekken van de opdrachten worden het gemeentelijke vigerend inkoop- en 

aanbestedingskader gehanteerd. Het college kan de hoogte van het beschikbare budget voor 

opdrachten binnen en over de ambities binnen de genoemde periode wijzigen. 

 

5. Inhoudelijke en procesmatige afweging 

De ontvangen offertes worden in ieder geval aan de volgende voorwaarden getoetst: 

a. er wordt een aantoonbare bijdrage geleverd aan ten minste één van de zes welzijnsambities; 

b. het project of de activiteit is kleinschalig, wijkgericht en bij voorkeur innovatief; 

c. de uitvoerende organisatie streeft naar samenwerking met andere betrokkenen in de wijk; 

d. het project of de activiteit vindt plaats binnen de gemeente Den Haag en richt zich op bewoners 

van Den Haag; 

e. aantoonbaar onderscheidend te zijn van het al aanwezige welzijnsaanbod in de wijk; 

f. de verstrekte middelen effectief en efficiënt in te zetten; 

 

6. Vereisten offerte of projectplan 

a. In het projectplan of de offerte wordt beschreven: 

- het doel van het project; 

- de maatschappelijke opgave in de wijk waar het aan bijdraagt; 

- de vernieuwing die met dit project wordt gerealiseerd binnen het welzijnsdomein; 

- werkwijze, methodieken en interventies; 

- beoogde resultaten in outcome en output en hoe de werkwijze, methodieken en interventies 

hieraan bijdragen; 

- de manier waarop en met welke stakeholders in de wijk wordt samengewerkt; 

- de borging van het project indien succesvol gebleken na afloop van de opdrachtverstrekking 

vanuit deze regeling; 

- een planning van het project; 

- het verwachte maatschappelijk resultaat van het project; 

- op welke wijze het project zich onderscheidt van het aanwezige welzijnsaanbod. 

b. Het projectplan bevat een onderbouwde begroting en maakt ook derdengeldstromen inzichtelijk.  

 

7. Afwijzingsgronden 

Het staat de gemeente vrij om niet in te gaan op acquisitie van derden. Dienstverlening wordt 

ingekocht conform de inkoop en aanbestedingskaders van de gemeente Den Haag. 

 

8. Financiering 

Financiering vindt plaats na uitvoering van het project of op basis van vooraf door de opdrachtnemer 

geformuleerde mijlpalen met daaraan verbonden tussenresultaten. 

 

9. Maximale hoogte van financiering 

Een opdrachtnemer kan tot een maximum van €100.000,- bekostigd krijgen. Gunning kan hierbij over 

meerdere opdrachten voor meerdere projecten plaatsvinden tot een maximum van €100.000,- . 
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10. Verplichtingen opdrachtnemer 

1. Bij een looptijd van het project langer dan 3 maanden dienen de resultaten en prestaties elke  

3 maanden in een voortgangsrapport door de opdrachtnemer inzichtelijk te worden gemaakt en te 

worden overlegd aan de opdrachtgever vanuit de gemeente. 

2. Bij een looptijd van het project korter dan 3 maanden wordt een voortgangsrapport halverwege de 

loop van het project door de opdrachtnemer inzichtelijk gemaakt en overlegd aan de 

opdrachtgever vanuit de gemeente. 

3. De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever per direct bij afwijkingen die in de uitvoering van 

het project ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan optreden en de uitvoering van project 

redelijkerwijs in gevaar kunnen brengen; 

4. De monitoring en de evaluatie van de projectaanvraag dient zodanig ingericht te worden dat 

informatie wordt verkregen voor de structurele doorvertaling van de vernieuwing, waarbij de 

activiteit/methodiek duurzaam geïmplementeerd kan worden in Den Haag. De kennis en 

methodiek ontwikkeld in het kader van het project dienen wanneer door gemeente Den Haag om 

gevraagd, door opdrachtnemer beschikbaar gesteld worden aan andere partijen en instanties in 

Den Haag. 


