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Amendement Kennis en innovatie beter benutten

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 juli 2009.

Ter behandeling van het statenvoorstel PS2009WMC09 Evaluatieonderzoek Alleato en
subsidierin g 20 | 0 -20 12.

Besluiten aan bovengenoemd besluit een derde punt toe te voegen:

3. Alleato aante wijzen als preferred supplier* voor de provinciale programma's die
gericht zijn op kennisontwikkeling en kennisdeling op het sociale domein.

Prefened supplier houdt in dat Alleato meedoet in relevante aanbestedingen en offertetrajecten en bij een
marklconforme propositie (zowel prijs als kwaliteit) de voorkeur heeft boven andere aanbieders.

Toelichting

Zoals omschreven in art. l3 van. de WMO heeft de provincie een wettelijke taak tot het
uitvoeren van steunfunctiewerk. Dit zijn activiteiten die de uitvoering of voorbereiding
ondersteunen van het door de gemeenten te voeren beleid mbt. maatschappelijke
ondersteuning. Hiervoor is in 2006 Alleato (Centrum voor Maatschappelijk
Ondersteuning) opgericht. De basissubsidie voor dit CMO loopt van 2006 tot2009 af van
€ 1.770.000 tot € 541.000

Het is vanuit financieel en organisatorisch oogpunt wenselijk dat de 'kennisfunctie' in de
provincie zoveel mogelijk op I plek wordt ondergebracht. Het niet of onvoldoende
benutten van de rol van het provinciale CMO leidt tot versnippering, het verdwijnen van
kennis en het vervagen van het netwerk met gemeenten en uitvoerende organisaties.

Als bij de provinciale meerjarenprogramma's (nu: Wel Thuis, Sociale Agenda en UJC) sprake
is van kennisontwikkeling en kennisdeling gericht op gemeenten en uitvoerende
instanties in het sociale domein, zou de provincie haar eigen CMO in de gelegenheid
moeten stellen om mee te dingen naar de opdrachten. Bij gelijke geschiktheid verdient
het de voorkeur om projecten bij Alleato te borgen zodat bestaande netwerken worden
benut en opgedane kennis duurzaam wordt belegd ten behoeve van provincie, gemeenten
en uitvoerende organisaties.
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