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Geacht College, 
 
Op 29 juli 2019 ontvingen wij van u de regeling trigger money, met het verzoek hierover een 
advies uit te brengen. 
 
Trigger Money is inderdaad vernieuwend, zeker ook voor degenen die er gebruik van willen 
maken. Daarom adviseren wij om de regeling toch vooral een Nederlandse benaming te 
geven, waarbij wij denken aan bijvoorbeeld ‘Stimuleringsgelden projecten sociaal domein’. 
Wij kunnen ons vinden in de brede doelomschrijving en de door u voorgestelde wijze van 
uitvoering, welke tot snelle besluitvorming moet leiden. 
Wij stellen ons daarbij voor dat aanvragen tot € 3.000,-  binnen 14 dagen worden 
afgewikkeld, aanvragen waarbij overleg met de POHO moet plaatsvinden binnen 21 dagen 
en aanvragen welke een besluit vragen van het college binnen 28 dagen. 
 
Aan de regeling, welke wij voor de duidelijkheid ‘stimuleringsgelden projecten sociaal 
domein’ noemen zal ruime bekendheid moeten worden gegeven. Eerder stelden wij u al 
voor om publicaties over het sociaal domein niet alleen op de website te plaatsen, maar 
vooral ook in de Bernhezer. Een aanvraagformulier zou daarbij afgedrukt kunnen worden. 
Daarbij is ook een verwijzing nodig naar de ambtenaar die met het aanvragen behulpzaam 
kan zijn.  
 
Een probleem wat zich kan  voordoen bij de uitbetaling van gelden aan aanvragers is dat 
banken meestal een  rechtspersoonlijkheid verlangen, bijvoorbeeld  in de vorm van een 
stichting. Het oprichten ervan brengt de nodige kosten met zich mee.  Als oplossing kan door 
de aanvrager op zijn eigen naam een tweede betalingsrekening worden geopend, welke 
nagenoeg niets kost. Wij adviseren u om aan dit probleem bij de uitvoering aandacht te 
geven. 
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Wij stellen ons voor dat u de regeling halfjaarlijks evalueert. 
 
Met u hopen wij op veel nieuwe initiatieven, welke een bijdragen leveren aan een nog beter 
Bernheze. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Adviesraad Sociaal Domein Bernheze 
Gerard van Dijk, voorzitter 
Rosita van Berkom, secretaris 
         
 
 
 
c.c.: Marije Gerfen, Annemarie van Kruijssen 


