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Datum : 17-6-2021
Betreft : Aanvullende subsidieaanvraag ASR 2021

Geachte heer/ mevrouw,

Graag willen wij middels dit schrijven een verzoek doen tot een aanvullende
subsidieaanvraag ASR 2021.

Vanaf 1 januari 2019 is Prokino Zorg door de GRJR gevraagd de ASR-jongeren toe te
leiden naar de best passende zorgaanbieder, daarvoor een contract af te sluiten en de
financiële afhandeling te realiseren. 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
aangegeven dit coördinatievraagstuk op te willen pakken.

Wij hebben vanaf 2020 een stijging gezien van het aantal ASR-jongeren die vanuit de
een gerechtelijke uitspraak bemiddeld moeten worden richting een zorgaanbieder voor
behandeling of begeleiding met verblijf. Dat is ook terug te zien in de
kwartaalrapportages van 2020 en 2021 en zo besproken met onze contractmanagers.
De oorzaak van deze tendens lijkt te worden veroorzaakt door een aantal
(maatschappelijke) ontwikkelingen en gebeurtenissen.

In de Q1 rapportage staat onder andere beschreven dat wij vanuit onze rol als
coördinator een toename zien van ASR jongeren waarbij sprake is van lvb-
problematiek in combinatie met (ernstige) psychiatrie en middelengebruik. Voor deze
complexe jongeren is het vinden van een passende plek lastig en lijkt de duur en
intensiteit van de behandeling langer nodig dan andere jongeren. Daarnaast denken
wij ook dat  de coronapandemie in algemene zin impact heeft op de doorlooptijd. Voor
veel jongeren hebben de maatregelen impact gehad op de mogelijkheid om
behandeling te volgen en een dagbesteding te organiseren of te volgen. Enerzijds
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constateren we dat de maatregel voor een langere termijn afgegeven wordt,
anderzijds zien we ook een stagnatie in de doorstroom juist vanwege die complexiteit.

Tijdens het eerste kwartaalgesprek van 2021 hebben wij de GRJR geadviseerd op
korte termijn met betrokken partijen een gesprek te organiseren. Het is prettig om in
gezamenlijkheid; GRJR, JR, zorgbemiddeling en eventueel ook de rechterlijke macht
de bovenstaande constateringen nader te onderzoeken. Uitvraag hierover bij onze
huidige onderaannemers kan daarbij een nuttige aanvulling zijn. Wij zullen hen
hierover de komende twee weken bevragen en dit meenemen in het gezamenlijke
gesprek en/of aan jullie terugkoppelen.

Afgezien van dit (onderzoeks)traject signaleren wij dat de huidige subsidie niet
toereikend is om de (wettelijke) opdracht te vervullen. Op basis van de productiecijfers
tot en met mei zien wij het volgende beeld. Dit beeld betreft alleen de productie en is
exclusief de vastgestelde bemiddelings- en administratiekosten):

Als gevolg van deze aanmeldingen en de duur van de trajecten constateren wij dat de
huidige subsidie niet toereikend is. Op basis van de productiecijfers tot en met mei
zien wij het volgende beeld. Dit beeld betreft alleen de productie en is exclusief de
vastgestelde bemiddelings- en administratiekosten):

Subsidieaanvraag ASR 2021 Prokino Zorg o.b.v. 2020: € 1.905.968

Subsidieverlenging ASR 2021 GRJR € 1.176.806

jan t/m mei € 973.698,66

jaarprognose 2021 € 2.336.876,78

Op basis van deze prognose is een minimale ophoging van (€ 2.336.877 - €1.176.806
= ) €1.160.071,- noodzakelijk. Dit bedrag is exclusief €31.200 euro coördinatie kosten
en 6% administratie fee (€71.340).

In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet,

Linda Voetman
Kwartiermaker Zorg
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