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Gevraagd besluit:  

Het DB wordt gevraagd te besluiten tot: 

1. Het verlenen van een subsidiebedrag van in totaal € 1.723.514,- aan het Leger des 

Heils voor de periode 1 januari 2022 tot 31 december 2022, waarvan € 1.673.514,- voor 

de uitvoering van werkzaamheden in het kader van Jeugdbescherming & 

Jeugdreclassering én een incidentele bijdrage van € 50.000,- in verband met de krapte 

op de arbeidsmarkt. 

 

1. Inleiding 

Bijgevoegd treft u aan de subsidiebeschikking 2022 voor het Leger des Heils. De 

subsidieaanvraag is op 30 september 2021 compleet aangeleverd.  

 

2. Toelichting  

Het Leger des Heils ontvangt jaarlijks subsidie voor de uitvoering van werkzaamheden in het 

kader van Jeugdbescherming & Jeugdreclassering. Uit de aanvraag blijkt het volgende: 

• Voor 2022 vraagt de organisatie € 1.674.954,68 aan voor de reguliere werkzaamheden;  

Wat hierin opvalt is dat de gehanteerde tarieven in de aanvraag niet overeenkomen met de 

berekening waarbij de tarieven van dit jaar (2021) als basis dienen plus een OVA van 

2,01%. De tarieven zijn daarom naar het juiste niveau aangepast. Het verschil is minimaal, 

maar is hierdoor wel gelijk aan de tarieven die gebruikt worden bij de verlening van subsidie 

aan andere organisaties zoals JBRR en WSS voor 2022. 

 

Producten Aantal in 

2022 

Tarief in 

aanvraag 

Aangevraagd 

bedrag 

Aangepast 

tarief 

Te verlenen 

bedrag 

OTS  100 10.119 1.011.900 10.110 1.011.000 

JR-maatregelen 7 10.261 71.829 10.252 71.764 

Voogdij 45 9.118 410.317 9.110 409.950 

Preventieve JB / Drang 80 2.262 180.921 2.260 180.800 

Totaalbedrag verlening 

2021 

Aanvraag 

2022 

 1.674.955  1.673.514 

  

• Het Leger des Heils vraagt ook om een incidentele bijdrage van € 50.000,- in verband met 

de krapte op de complexe arbeidsmarkt. Het voordeel voor de organisatie is om indien 

nodig op de korte termijn de inzet van externe inhuur (hierdoor extra kosten) te kunnen 

financieren, waardoor er tijd en ruimte ontstaat om de werving van nieuw personeel te 

organiseren. Voor 2021 is deze bijdrage niet gevraagd, maar voor 2020 was dit wel het 
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geval. In de beschikking zal hierover worden opgenomen dat bij de verantwoording van 

deze incidentele bijdrage van € 50.000,- zichtbaar in de jaarrekening is opgenomen en 

aantoonbaar getoetst is door de accountant.  

 

 

 

3. Consequenties 

 

Financiële consequenties: 

Aan het Leger des Heils wordt subsidie verleend van in totaal € 1.723.514,- voor de uitvoering 

van werkzaamheden in het kader van de Jeugdbescherming & Jeugdreclassering. In de 

begroting 2022 is met dit subsidiebedrag rekening gehouden en past dit binnen het begrote 

bedrag voor de Gecertificeerde Instellingen. 

 

 

Personele consequenties: 

- 

 

Juridische consequenties: 

- 

 

4. Vervolgprocedure 

Communicatie: 

- 

 

Planning: 

1. Na besluitvorming over de subsidieverlening voor het jaar 2022 aan het Leger des Heils 

wordt de beschikking ondertekend door de secretaris/directeur van de GRJR. 

2. De UO draagt er zorg voor dat de beschikking aan het Leger des Heils wordt 

verzonden.  

3. In samenwerking met afdeling Financiën ziet de UO erop toe dat betaling van de 

voorschotten aan het Leger des Heils zullen plaatsvinden.  

 


