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1. Inleiding
Aan Prokino is subsidie verstrekt voor het coördineren, realiseren en bekostigen van
jeugdhulptrajecten in het kader van het adolescentenstrafrecht in het kalenderjaar 2021. Prokino
verzoekt deze subsidie te wijzigen. Een wijzigingsbeschikking ligt nu voor ter besluitvorming.

2. Gevraagd besluit
Het AB wordt gevraagd te besluiten tot:

- Het vaststellen van de concept wijzigingsbeschikking voor de subsidie ASR in 2021
door Prokino met een verhoogd bedrag aan verleende subsidie van € 2.439.427,-
(inclusief €31.200,- coördinatie kosten en 6% administratie fee €71.340,-). Dit is een
toename van € 1.262.621,- ten opzichte van de op 18 december 2020 verleende
subsidie voor ASR 2021.

Dit besluit is een hamerstuk.

3. Toelichting
Vanaf 1 januari 2019 zorgt Prokino Zorg voor de toeleiding van ASR-jongeren naar de best
passende zorgaanbieder, zij sluiten daarvoor een contract af met deze zorgaanbieders en
realiseren de financiële afhandeling. Hiervoor ontvangen zij de subsidie ASR. Reden hiertoe is
dat partijen die voor de decentralisatie ASR-jongeren opnamen WMO partijen zijn, terwijl de
financiering verloopt via de jeugdwet. Dat maakt dat plaatsing van deze jongeren via een
aanbieder moet verlopen die voor de jeugdwet is gecontracteerd. Prokino Zorg heeft dit
coördinatievraagstuk opgepakt.

Vanaf 2020 is een stijging te zien in het aantal ASR-jongeren dat vanuit een gerechtelijke
uitspraak bemiddeld moet worden richting een zorgaanbieder voor behandeling of begeleiding
met verblijf. Ook de duur van het traject, op last van de rechtbank neemt toe.
Dit wordt veroorzaakt door een toename van ASR jongeren waarbij sprake is van lvb-
problematiek in combinatie met (ernstige) psychiatrische problematiek en middelengebruik Voor
deze complexe jongeren is het vinden van een passende plek lastig en neemt zowel de duur als
de intensiteit van de behandeling toe. Tot slot is de verwachting dat ook Corona een rol speelt in
de toename van de trajectduur. De instroom van jongeren in de ASR en de duur van de
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beschikking is door Prokino en GRJR niet te beïnvloeden is deze bepaald wordt door de
rechtbank.

In de eerste bestuursrapportage GRJR (Burap Q1) is op basis van de kwartaalcijfers van
Prokino voor de ASR een jaareindeverwachting van € 2.500.000 opgenomen en zijn de
inhoudelijke oorzaken voor de kostenstijging benoemd. In de 1e begrotingswijziging 2021 is naar
aanleiding van de realisatie ASR 2020 (jaarrekening 2020) een verhoging van het budget voor
ASR opgenomen van € 780.000,- voor 2021.

Prokino Zorg heeft voor 2021 een subsidieverlening ontvangen van € 1.176.806,- (exclusief de
bij de 1e begrotingswijziging voorgestelde budgetophoging). Uit de gegevens die in de Burap Q1
en de 1e begrotingswijziging zijn verwerkt, en de meest recente prognose van Prokino, blijkt dat
de subsidie 2021 naar verwachting niet toereikend is.

Uit de productiecijfers tot en met mei van Prokino blijkt een realisatie ASR van € 973.698,66,- en
uit de prognose 2021 van Prokino blijkt een jaareindeverwachting van € 2.439.427,-. Dit betreft
€ 2.336.887,- aan zorgkosten, €31.200,- euro coördinatie kosten en €71.340,- administratieve
kosten (6% administratie fee over de zorgkosten).

4. Consequenties

Financiële consequenties:
De prognose kostenstijging ASR en inhoudelijke duiding is opgenomen in de Burap Q1
(jaareindeverwachting 2,5 miljoen). In de 1e begrotingswijziging 2021 is naar aanleiding van de
jaarrekening 2020 een verhoging van het budget voor ASR van € 780.000,- voorgesteld,
waarmee een bedrag van € 1.9278.000,- beschikbaar is.

De voorgestelde wijziging van de ASR-subsidie 2021 houdt in dat het verleende subsidiebedrag
wordt verhoogd van € € 1.176.806,- (huidige verlening) naar € 2.439.427,- Dit is een toename
van € 1.262.621,-. Het voorstel leidt tot meerkosten in opdracht I.

Prokino en GRJR monitoren het verloop van de kosten en de instroom en duur van de trajecten
en onderzoekt binnen de context dat de rechtbank de instroom in de ASR bepaalt en de duur
van beschikking, of er mogelijkheden zijn tot sturing op de kosten.

In de volgende bestuursrapportage wordt het AB nader geïnformeerd over de realisatie van de
ASR en eventuele mogelijkheden om te sturen op de kostenontwikkeling.

Personele consequenties:
Niet van toepassing.

Juridische consequenties:
Niet van toepassing.

5. Vervolgprocedure

Communicatie:
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Niet van toepassing.

Planning:
Na vaststelling van de subsidie door het AB wordt de wijzigingsbeschikking door de secretaris
van de GRJR ondertekend en naar Prokino verzonden en wordt het voorschot aan Prokino
uitbetaald.


