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Geachte raadsleden, 

 

Met deze brief bieden wij u de Kadernota 2022 aan van de Gemeenschappelijke Regeling 

Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Het Algemeen Bestuur van de GRJR heeft de Kadernota op 14 

oktober 2020 voorlopig vastgesteld. Het AB legt de Kadernota 2022 voor een zienswijze aan u 

voor. 

 

Opmaat voor de begroting 2022 

In de Kadernota stelt het GR-bestuur de begrotingskaders vast voor 2022. De nota schetst op 

hoofdlijnen de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in de taken die de GRJR uitvoert en 

geeft een doorkijk naar de komende jaren. Hiermee vormt deze Kadernota de start voor het 

opstellen van de begroting 2022 en daaropvolgende (ramings)jaren. 

 

Zienswijzemogelijkheid 

Anders dan bij de Kadernota 2021 krijgen de gemeenteraden bij de Kadernota 2022 de 

mogelijkheid om een zienswijze mee te geven. De aanleiding is dat de periode tussen de 

ontvangst van de zienswijze op de begroting (circa medio juni) en de indiening van de begroting 

bij de provincie (1 augustus) vrij kort is gebleken. De mogelijkheid om een zienswijze mee te 

geven bij de Kadernota 2022 draagt bij aan het bestuurlijk en politieke draagvlak voor de op te 

stellen begroting, omdat het meer ruimte biedt in het proces om de zienswijzen een plek te 

geven in de begroting 2022. Voor de volledigheid benoemen we dat de GRJR ook de begroting 

2022 voor zienswijze voorlegt zoals voorgeschreven in de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 

De belangrijkste ontwikkelingen en kaders 

Landelijke ontwikkelingen op het gebied van jeugdhulp bepalen mede de context van de GRJR. 

Zo wil het Rijk gemeenten met de aankomende wetswijziging verplichten om een regiovisie op 

te stellen en deze door de afzonderlijke gemeenteraden te laten vaststellen. Momenteel werken 

de 15 gemeenten van de GRJR, vooruitlopend op de wetswijziging en onder leiding van de 

Stuurgroep Transformatie van de GRJR, aan de ontwikkeling van deze regiovisie. Hoewel de 

regiovisie geen directe financiële betekenis heeft, is het een belangrijk basisdocument. Deze 

regiovisie wordt het gezamenlijke beleidskader voor de 15 gemeenten. Het heeft inhoudelijke 

zeggingskracht en geeft richting aan de inkoopstrategie. Separaat ontvangt u van de 

bestuurlijke portefeuillehouders de regiovisie voor een informatieronde aan het einde van dit jaar 

en voor uiteindelijke vaststelling aan het begin van 2021. 

 

Aan 

 

Datum 

 

De raden van de deelnemende gemeenten van de GRJR 

 

14 oktober 2020 

Betreft 

 

Bijlage(n) 

 

Kadernota 2022 

 

Kadernota 2022 

http://www.jeugdhulprijnmond.nl/


    

 

 
 

 

2 

Andere ontwikkelingen met een financiële betekenis zijn onder meer de verschuiving van drang 

van de gecertificeerde instellingen naar de individuele gemeenten en de wijziging van het 

woonplaatsbeginsel. De coronacrisis is een onzeker factor. Het is vooralsnog niet duidelijk wat 

de financiële betekenis van deze crisis voor de jeugdhulp is. 

 

Bij de Kadernota 2021 hebben de 15 gemeenten van de jeugdregio Rijnmond gezamenlijk 

afgesproken om een financiële taakstelling te formuleren. Om dit te bereiken is een gezamenlijk 

pakket van maatregelen opgesteld. In deze kadernota leest u dat de taakstellingen voor de jaren 

2021 en 2022 volledig zijn ingevuld. De GRJR en deelnemende gemeenten werken nog aan de 

nadere invulling voor de resterende taakstelling voor de jaren 2023 en 2024. Dit gebeurt op 

basis van de ervaringen met de effecten van de benoemde maatregelen en op basis van de 

uitkomsten van de transformatiesubsidies 2020. 

 

In de Kadernota 2022 hanteren we voor de indexering van de zorggerelateerde kosten het 

voorlopige OVA indexatiecijfer 2021 op de site van de NZA, te weten 3.24%. Voor de indexering 

van organisatiekosten is gewerkt met het voor 2021 gecommuniceerde percentage van 1,4%. 

Dit indexatiepercentage voor 2022 verwachten we in januari 2021 te ontvangen.  

 

Indienen zienswijzen 

We vragen u om uiterlijk 1 februari 2021 uw eventuele zienswijze met betrekking tot de 

Kadernota 2022 aan het Dagelijks Bestuur van de GRJR kenbaar te maken. Zo kan uw 

zienswijze worden betrokken bij het opstellen van de Programmabegroting 2022. 

 

Uw zienswijze kunt u per post en/of per mail indienen bij:  

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond  

T.a.v. de heer J. Buningh  

Postbus 70014  

3000 KS Rotterdam  

jeugdhulprijnmond@rotterdam.nl  

 

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
hoogachtend,  
 
het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. 
 
Namens deze,  
 
 
 
 
 
 
J. Bokhove       S. Hammer  
voorzitter       secretaris a.i. 


