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Geachte raad, 

 

Uw gemeente werkt in de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) samen 

aan de beschikbaarheid van specialistische jeugdhulp, van jeugdbescherming en 

jeugdreclassering en van een meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis).  

 

Financieel perspectief en Begroting 2022 

In april hebben wij u gelegenheid gegeven om uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 naar 

voren te brengen. Wij danken u voor uw inbreng. Rekening houdend met uw zienswijzen 

hebben wij op 2 juli de definitieve begroting vastgesteld. In de bijlage ‘Memo Zienswijzen” 

lichten wij uitgebreid de definitieve begroting en onze reactie op de ontvangen zienswijzen toe. 

 

Zoals bekend zijn er grote ontwikkelingen in de jeugdhulp met invloed op het financiële 

perspectief. Op basis van de op dit moment beschikbare informatie is de begroting 2022 nu 

aangepast zodat: 

- enerzijds reeds beschikbare middelen kunnen worden ingezet voor de problematiek van 

acute hulp en wachttijden (vooral in de ambulante specialistisch hulp), 

- anderzijds de gemeenten hier zo min mogelijk budgettaire nadelen van ondervinden door 

aan te sluiten op de mate en wijze van beschikbaar komen van die extra dekkingsmiddelen. 

 

Voor meer toelichting verwijzen wij u naar dit memo. 

 

Begrotingswijziging 2021 voor zienswijze 

De ontwikkelingen en analyses die leidden tot de definitieve begroting 2022, geven tegelijkertijd 

de noodzaak en wenselijkheid om de begroting 2021 hierop aan te passen. Inhoudelijk gaat het 

om: het realistisch begroten en de inzet van rijksmiddelen voor acute hulp in 2021 en voor de 

aanpak van de wachttijden in 2021 en 2022. De wijziging is erop gericht onvermijdelijke 

tegenvallers achteraf voor te zijn en de inzet van extra (rijks)middelen ordentelijk te laten 

plaatsvinden.  

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen geven wij u gelegenheid om op de ontwerp 

begrotingswijziging 2021 uw zienswijze te geven. De minimale termijn voor uw zienswijze van 

acht weken eindigt op 27 augustus. Wij veronderstellen dat uw eventuele zienswijze vanwege 

het zomerreces later zal komen. In onze vergadering van 1 oktober 2021 zullen wij bezien of we 

op dat moment over kunnen gaan tot definitieve begrotingswijziging.  

 

Uw zienswijze kunt u per mail indienen via: secretariaatgrjr@rotterdam.nl 

 

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Aan De raden van de deelnemende gemeenten in de GRJR 

van 

datum 

 

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 

2 juli 2021 

betreft 

 

Definitieve Begroting 2022 en Ontwerpbegrotingswijziging 2021 

bijlagen 1. Definitieve Begroting 2022 van de GRJR 

2. Memo Zienswijzen Ontwerpbegroting 2022 

3. Ontwerp Begrotingswijziging 2021 voor zienswijzen 

http://www.jeugdhulprijnmond.nl/
mailto:secretariaatgrjr@rotterdam.nl
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Met vriendelijke groeten, 

namens het Dagelijks Bestuur van de GRJR, 

 

 

 

 

J. Bokhove      S. Hammer 

Voorzitter      Secretaris 

 


