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 *1809050* 
 
Onderwerp 
Wensen en bedenkingen inzake het ontwerp besluit GS voor het IFA project "De 
Innovatiefabriek"  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van het ontwerp besluit van GS om subsidie te verlenen 
aan de Stichting GWIA voor het project De Innovatiefabriek; 

2. De door de commissie Bestuur naar voren gebrachte wensen en beden-
kingen te onderschrijven; 

3. GS te verzoeken bij het nemen van het definitieve besluit rekening te 
houden met de eventuele naar voren gebrachte wensen en bedenkingen. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Niet van toepassing: aanleiding is het amendement (nr.1683365) beho-
rende bij het Statenvoorstel van 26 november 2014 betreffende het IFA 
projectidee De Innovatiefabriek. 

 
3. Eerdere behandeling  

Op 22 oktober 2014 is het projectidee De Innovatiefabriek oordeelvor-
mend besproken in de commissie Bestuur & Samenleving. 
Op 26 november 2014 is aan de Staten voorgelegd in te stemmen met het 
uitwerken van het projectidee De Innovatiefabriek onder de voorwaarden 
dat onzekerheden en onduidelijkheden uitgewerkt en opgehelderd dienen 
te worden in de subsidieaanvraag. 
De aanvullende voorwaarden zijn opgegeven in het amendement beho-
rende bij het Statenvoorstel. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

PS hebben aangegeven wensen en bedenkingen kenbaar te willen maken 
aan GS alvorens een definitief besluit wordt genomen op de subsidieaan-
vraag. 
 

5. Verdere behandeling PS 
Nadat eventuele wensen en bedenkingen aan GS kenbaar zijn gemaakt, 
zullen bij positieve besluitvorming door GS op de subsidieaanvraag van de 
Stichting GWIA voor het project De Innovatiefabriek, PS 2x per jaar door 
middel van een rapportage geïnformeerd worden  over de voortgang van 
het project.    

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Het project dat nu voorligt voor besluitvorming Is het resultaat van 
meerdere besprekingen met de initiatiefnemers om te komen tot een bij-
gestelde IFA projectaanvraag die voldoet aan de IFA regelgeving en reke-
ning  heeft gehouden met het amendement en aanvullende voorwaarden 
zoals PS deze hebben gesteld. In de bijlage treft u de antwoorden en toe-
lichting aan op de voorwaarden zoals gesteld in het amendement.  

 
7. Beoogd effect 

Met de IFA bijdrage wordt, conform het toetsingskader IFA-2,  het moge-
lijk gemaakt een bovenlokale innovatieve zorgvoorziening in Almere te 
realiseren.  
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8. Argumenten 
1.1   Het project past binnen het Investeringsprogramma Flevoland Almere 2011-   

  2015 
  Het project voldoet aan de eisen van het toetsingskader IFA-2 en valt binnen de    
  programmalijn versterking voorzieningenstructuur, met als maatregel versterken  
  aanbod zorg. De maatregel richt zich op het realiseren van meerdere innovatieve,   
  bovenlokale zorgvoorzieningen in Almere. 

 
1.2   Een IFA bijdrage is noodzakelijk 

De totale subsidiabele projectkosten bedragen € 2.923.318.  De private en publieke cofinan-
ciering bedraagt in totaal € 1.607.825, zodat er een financieringsbehoefte van € 1.315.493 res-
teert. Aan de provincie wordt een IFA-2 bijdrage van € 1.315.493 gevraagd in de vorm van een 
subsidie. 

 
1.3   Het project past binnen de beleids- en ontwikkelingsplannen van de provincie en de gemeente 

  De doelstelling van de Innovatiefabriek sluit aan bij zowel het coalitieakkoord van de  
  gemeente Almere als de doelstellingen van de provincie. Een investering in de opbouw van de    
  Innovatiefabriek in de vorm van IFA subsidie draagt direct bij aan het realiseren van de diverse    
  beleidsdoelstellingen. In het coalitieakkoord van 2014-2018 “De kracht van de stad” profileert  
  Almere zich als een New Town waar innovatie onder andere op het gebied van zorg  
  ( domotica/robotica) als een van de speerpunten is geformuleerd. De gemeente wil ondersteu-  
  ning bieden bij het neerzetten van een infrastructuur waar deze zorginnovaties kunnen worden  
  ontwikkeld. 
 

2.1    Onderschrijven eventuele wensen en bedenkingen 
          De procedure is afgestemd met de agendacommissie. 
 
3.1    Hierdoor invloed op besluitvorming door PS. 
         GS zijn volgens artikel 158 van de Provinciewet  bevoegd beslissingen van PS uit te voeren. 
         Het besluit past binnen het door PS vastgestelde beleid en beschikbaar gestelde budget. 
         Door GS te verzoeken bij het nemen van het definitieve besluit rekening te houden met 
         de naar voren gebrachte wensen en bedenkingen kunnen PS invloed uitoefenen op de 
         besluitvorming door GS. 
  
9.  Kanttekeningen 

    Mede naar aanleiding van de voorwaarden die PS hebben gesteld en de toets op de juiste toe-  
    passing van de IFA regelgeving is het nu ingediende projectplan niet alleen op inhoud maar   
    ook financieel aangepast ten opzichte van het plan dat in november 2014 als projectidee aan   
    PS is voorgelegd. In de fase van het projectidee was nog sprake van een investering van   

         € 11.806.140 en een benodigde IFA subsidie van € 4.300.000. De huidige aanvraag kent een    
         investeringsbegroting van € 2.923.318 en een benodigde IFA subsidie van € 1.315.493. 
         In het oorspronkelijke idee hadden de initiatiefnemers alle partners die betrokken waren bij          
         de uitvoering van de innovatie activiteiten ( de deelprojecten) opgenomen in de begroting. De   
         consequentie hiervan was dat ook alle opbrengsten die deze activiteiten genereren in de  
         begroting meegenomen moesten worden. Volgens de IFA regelgeving ligt het accent voor het  
         verstrekken van de IFA subsidie echter op het doen van investeringen/faciliteren van de  
         voorziening en zijn de exploitatiekosten voor de uitvoering van activiteiten niet subsidiabel.  
         Ook al waren deze kosten dus opgenomen in het projectidee die PS in 2014 bespraken, bij de  
         subsidiebeschikking zouden deze kosten niet subsidiabel zijn gebleken. 
         In de uiteindelijke subsidieaanvraag is dit gecorrigeerd waarmee het verschil wordt verklaard  
         dat in het aangepaste projectplan vooral de investeringen zijn meegenomen om  
         De Innovatiefabriek in te richten en te faciliteren en geen bijdrage wordt verleend aan de    
         projecten die in de innovatiefabriek plaats vinden. 
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         Het project is hierdoor beter beheersbaar geworden en conform IFA criteria beter af te  
         rekenen. 

    Aangezien het project als startdatum januari 2014 heeft, kunnen gemaakte kosten conform    
         het toetsingskader met terugwerkende kracht gedeclareerd worden. De effecten en resulta-   
         ten op termijn zullen grotendeels hetzelfde zijn als in het oorspronkelijke plan. 
 
 
          
 

   
     

 
 
    
 
 

 
     
 
 

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

GS besluit  1793611  

     Projectplan De Innovatiefabriek       1801444  

     Toelichting aanvullende voorwaarden  n.a.v.  
       amendement van 26-11-2014 

     1813401  

   

 

 


