
   

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). 

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zenden wij u ter kennisname de 
Definitieve Begrotingswijziging 2021 toe. De van de diverse raden ontvangen zienswijzen bij de 
Ontwerp Begrotingswijziging 2021 hebben wij hierbij betrokken. Deze zienswijzen gaven geen 
aanleiding voor financiële aanpassing van de voorgenomen wijziging. Deze begrotingswijziging 
bevat een aanpassing van de risicoparagraaf. Alleen budgetoverschrijdingen die medio 2021 
vast stonden zijn verwerkt in de begrotingswijziging, wat tot gevolg heeft dat verwachte maar 
nog onzekere stijgingen van de toegewezen jeugdhulp nog tot aanzienlijke tekorten kan leiden 
die in de jaarstukken 2021 zullen worden verantwoord.

Ook ontvangt u bijgaand onze Kadernota 2023 waarin de uitgangspunten voor de Begroting 
2023 van de GRJR zijn verwoord. In het oog springen de impact van de nieuwe inkoop 2023 
van specialistische jeugdhulp en de landelijke ontwikkelingen rond de Hervormingsagenda 
Jeugd. De doorwerking van diverse ontwikkelingen in de begroting wordt de komende periode in 
samen met de deelnemende gemeenten verder ingevuld. Gezamenlijk werken we aan een 
betere inhoudelijke onderbouwing, waar mogelijk met behulp van zero based budgetting.
Hiermee zetten wij ons, in navolging van zienswijzen van raden op de GRJR 
begrotingsvoorstellen, voortvarend in om realistisch te begroten en de informatievoorziening ten 
behoeve van de sturing te versterken. Hiermee willen we voorkomen dat we ieder jaar door een 
onderschatting in de begroting en late signalering van ontwikkelingen achteraf overschrijdingen 
moeten verantwoorden. Wij wijzen er op dat we, gelijktijdig met de Begroting 2023, een met 
wijziging van de vastgestelde Begroting 2022 zullen komen, waarin alle ontwikkelingen opnieuw 
worden vertaald naar een realistische financieel kader.

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
namens het Algemeen Bestuur van de GRJR,

J. Bokhove S. Hammer
Voorzitter Secretaris/Directeur
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