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1. Inleiding 

Elk jaar verleent de GRJR een aantal subsidies aan diverse zorgaanbieders. De verlening en 

vaststelling wordt als hamerstuk voorgelegd aan het AB. In deze agendapost is opgenomen: 

- Vaststellen subsidie buitenregionale pleegzorgplaatsingen (BPR) 2020 – Enver; 

- Vaststellen subsidie Adolecentenstrafrecht (ASR) 2020 – Prokino; 

- Vaststellen subsidies crisisdiensten 2020 – GGZ Delfland en Parnassia; 

- Vaststelling subsidies Bijzondere Kosten pleegzorg 2020 – Enver en WSGV; 

- Verlenen subsidie Bijzondere Kosten pleegzorg 2021 – WSGV.  

- Vaststellen wijzigingsbeschikking ontwikkelen transformatiemonitor. 

 

2. Gevraagd besluit  

Het DB wordt gevraagd te besluiten tot: 

- Het vaststellen van de subsidie voor de buitenregionale pleegzorgplaatsingen 2020 van 

Enver voor een bedrag € 1.068.049,-. 

- Het vaststellen van de subsidie adolecentenstrafrecht (ASR) 2020 van Prokino voor een 

bedrag van € 1.912.240,04. 
- Het vaststellen van de subsidie voor de crisisdiensten 2020 van GGZ Delfland en 

Parnassia voor een bedrag van respectievelijk € 37.922,- en € 308.502,73. 
- Het vaststellen van de subsidie voor de bijzondere kosten pleegzorg 2020 van Enver en 

WSGV voor een bedrag van respectievelijk € 260.864,- en € 49.999,-. 
- Het verlenen van de subsidie bijzondere kosten pleegzorg 2021 aan WSGV voor een 

bedrag van € 49.999,-. 
- Het vaststellen van de wijzigingsbeschikking van de aan penvoerder Enver verleende 

subsidie voor het ontwikkelen van een transformatiemonitor met als strekking dat het 

bedrag aan verleende subsidie wordt verhoogd van maximaal € 275.000,- naar 

maximaal € 332.750,-, zijnde het oorspronkelijke bedrag plus 21% BTW (= € 57.750,-).   

 

3. Toelichting  

Alle achterliggende stukken zijn ambtelijk gedeeld. Indien gewenst kunnen bestuurders de 

stukken opvragen.   

 

4. Consequenties 

Financiële consequenties: 

Vaststellen subsidie buitenregionale pleegzorgplaatsingen (BPR) 2020 – Enver  

Enver heeft in 2020 een voorschot voor de bekostiging van buitenregionale  

leegzorgplaatsingen ontvangen van € 1.235.869,-. De realisatie over 2020 is € 1.068.049,-. Een  

bedrag van € 167.820,- wordt teruggevorderd van Enver.  
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Vaststellen subsidie Adolecentenstrafrecht (ASR) 2020 – Prokino 

Prokino heeft in 2020 een bedrag van € 1.147.879, - als voorschot ontvangen. Nu uit de 

vaststelling 2020 blijkt dat de gemaakte kosten € 1.912.240,04 bedragen, volgt hieruit dat een 

aanvullend bedrag van € 764.361,04 verstrekt moet worden aan Prokino inzake de ASR 2020. 

Gebleken is dat Prokino nog niet voldaan heeft aan het verzoek tot terugbetaling van de te veel 

ontvangen ASR-subsidie 2019. Met de vaststelling 2019 is deze vordering bepaald op een 

bedrag van € 147.412,88. Deze vordering 2019 wordt verrekend met het aanvullend te 

verstrekken bedrag voor het jaar 2020 van € 764.361,04. Per saldo leidt dit tot een betaling aan 

Prokino van een bedrag van € 616.948,16 (€ 764.361,04 min € 147.412,88). 

 

Vaststellen subsidies crisisdiensten 2020 – GGZ Delfland en Parnassia 

Parnassia heeft in 2020 een bedrag van € 327.975,- en GGZ Delfland heeft in 2020 een bedrag 

van € 82.736,- aan voorschot ontvangen. Van Parnassia wordt een bedrag van € 19.472,27 

teruggevorderd aan te veel verstrekt voorschot, bij GGZ Delfland betreft dit een bedrag van € 

45.544,-. Totaal wordt dus een bedrag van € 65.016,27 teruggevorderd van beide betrokken 

zorgaanbieders. 

 

Vaststelling subsidies Bijzondere Kosten pleegzorg 2020 – Enver en WSGV 

Enver heeft in 2020 een voorschot voor de bekostiging van bijzondere kosten pleegzorg 

ontvangen van € 350.000. De realisatie over 2020 is € 260.864,-. Een bedrag van € 93.044,- 

wordt teruggevorderd van Enver. WSGV verantwoordt een bedrag aan gemaakte kosten dat 

gelijk is aan de verleende maximale subsidie en daarom wordt er noch teruggevorderd noch 

uitbetaald. 

 

Verlenen subsidie Bijzondere Kosten pleegzorg 2021 – WSGV 

Aan WSGV wordt een bedrag aan voorschot uitbetaald van € 49.999,-. 

 

Vaststellen wijzigingsbeschikking ontwikkelen transformatiemonitor 
Jeugdhulpaanbieder Prokino heeft in 2019 subsidie aangevraagd voor het ontwikkelen van een 

transformatiemonitor. Dit op basis van een offerte van KPMG met een kostprijs van € 275.000,- 

exclusief BTW. De adviesdiensten van KPMG zijn een marktactiviteit waarop BTW-plicht geldt, 

ook voor gemeenten en de GRJR. Zowel bij het opstellen van de subsidieaanvraag als bij het 

toetsen hiervan is de van toepassing zijnde BTW over het hoofd gezien. Dit leidt nu tot een extra 

kostenpost van 21% x € 275.000,- = € 57.750,-. 

 

Personele consequenties / Juridische consequenties: 

- 

5. Vervolgprocedure 

Communicatie: 

- 

Planning: 

Na besluitvorming over de vaststellingsbeschikkingen en de verleningsbeschikking in het AB, 

worden de beschikkingen door de UO naar de zorgaanbieders verzonden.  


