Q&A Regionaal Innovatiebudget Specialistische Jeugdhulp 2017-2018
Vragen die gesteld zijn op de bijeenkomsten (21 en 23 februari) en via de mailbox
jeugdhulprijnmond@rotterdam.nl (mogelijkheid tot 7 maart).

-

Waar kan ik de subsidie aanvraag naartoe sturen?
o U kunt uw aanvraag aan de hand van bijlage 1 (Instructies opstellen Plan van
Aanpak) indienen via de mailbox jeugdhulprijnmond@rotterdam.nl

-

Waar kan ik de regeling van de TAJ vinden?
o De TAJ heeft zijn regeling nog niet gepubliceerd.

-

Is er afstemming met het TAJ?
o Ja, wanneer aanvrager aangeeft ook een subsidieverzoek te doen bij de
regeling van de TAJ zal de aanvraag worden beoordeeld in samenhang met
het verzoek aan de TAJ (zie artikel 10 lid 9). Dit betekent dat het besluit over
toekenning uitgesteld wordt.
o De TAJ vraagt de regio’s, waar instellingen werkzaam zijn en een aanvraag bij
de TAJ regeling indienen, om instemming.

-

Mogen er meerdere aanvragen worden ingediend?
o Ja.

-

Wat is de deadline voor het aanleveren van een innovatieplan voor het regionale
innovatiebudget?
o Aanvragen ingediend voor 1 april 2017 gelden als aanvragen binnen de 1 e
tranche. Voor het geval het subsidieplafond nog niet is bereikt met de 1 e
tranche, geldt dat subsidieaanvragen voor 1 september 2017 binnen de 2 e
tranche in aanmerking komen (artikel 11).

-

Kan een vernieuwende aanpak die nu als pilot in de regio wordt uitgevoerd,
maar die niet structureel bekostigd wordt (maar bv uit eigen middelen of uit een
fonds) ook aangevraagd worden in het kader van deze subsidie?
o Ja, dat kan onder subsidie vorm 2 (artikel 4).

-

Mag een werkwijze die gericht is op betere samenwerking in de keten en reeds
operationeel elders is, onder deze subsidie worden ingediend?
o Ja, dat kan onder subsidie vorm 2 (artikel 4).
o Er dienen in ieder geval 2 partijen uit 2 verschillende jeugddomeinen (J&O/ JGGZ / JmB) onderdeel te zijn van de samenwerking (zie artikel 5, lid 1 en 2).

-

Mogen Onderwijs en Wijkteams als partners?
een vernieuwende aanpak kan uiteraard betrekking hebben op samenwerking
met onderwijs en/of wijkteam, echter er moeten tenminste 2 partijen uit 2
verschillende jeugddomeinen (J&O/ J-GGZ / JmB) onderdeel te zijn van de
samenwerking, waarvan tenminste 1 partij in 2016 en 2017 een subsidie van
de GR-JR ontvangt of een contract met de GR-JR heeft (zie artikel 5, lid 1 en
2).

-

Hoe weet ik of iets vernieuwend in de regio is? Kan ik zicht krijgen op het
aanbod van andere instellingen?
o Dat is aan de aanvragende organisatie zelf.

-

Is er een overzicht van alle partijen die in Rijnmond een contract/subsidie
hebben, zodat er naar samenwerkingspartners gezocht kan worden?
o Komend RRJO (10 maart as) zal er toestemming worden gevraagd om een
lijst te publiceren van alle aanbieders met wie de GR-JR een contract- of
subsidierelatie heeft.

-

Vervalt een gehonoreerde subsidie indien in 2018 geen inkooprelatie (gunning)
ontstaat?
o Ja, het beoogde bedrag voor 2018 zal dan niet uitgekeerd worden.

-

Hoe is de verdeling van beschikbare subsidiemiddelen over 2017 en 2018?
o De aanvraag wordt ingediend obv 2 jaar (deel 2017 en heel 2018) daarvoor
wordt 1 bedrag aangevraagd, waarbij de maxima in acht genomen worden
(artikel 6, lid 1 en 2). De instelling maakt een begroting voor de inzet van de
middelen over deze 2 jaar.

-

Geldt de 25% bijdrage vanuit eigen vermogen voor elke instelling apart, of per
aanvraag?
o Dit geldt per aanvraag.

-

Gelden de bestaande productieverantwoordingscriteria voor deze innovatie
subsidie?
o Uitgangspunt is de regeling. Aanvragen dienen aan te sluiten op de regeling.
De verantwoording dient aan te sluiten op de verlening en te voldoen aan de
regeling (artikel 12). Daarbij zijn huidige productie verantwoordingsvormen
geen eis.

-

Dient de verantwoording gedaan te worden op basis van de
prestatiefinanciering, zoals van kracht per 2018?
o Nee, dit hoeft niet.

-

Kan 1 aanvraag gedaan worden waarin subsidievorm 1 en subsidievorm 2
gekoppeld worden?
o Nee, dat kan niet.

-

Wanneer wordt bekend welke partijen zijn gegund en kan er worden gestart met
het innovatieplan?
o Op aanvragen ingediend in de 1e tranche zal uiterlijk 1 juni 2017 worden
beschikt. Op aanvragen in de 2e tranche wordt binnen 8 weken na ontvangst
beschikt (zie artikel 10).

