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Geachte heer Don,  
 
 
Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag 2022 van 30 september 2021 met dossiernummer 
MO0015283, bericht ik u het volgende. 
 
Verlening 
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) 
heeft besloten u op basis van uw complete aanvraag een jaarlijkse subsidie te verlenen voor de 
periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 van in totaal € 1.723.514,-, waarvan  
€ 1.673.514,- voor de uitvoering van (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering1 en 
€ 50.000,- als incidentele bijdrage in verband met de krapte op de complexe arbeidsmarkt.  
 
Het subsidiebedrag is inclusief de eventuele omzetbelasting die u over de lasten van de 
subsidieactiviteit(en) bent verschuldigd. De subsidie wordt verleend voor de prestaties zoals 
opgenomen in deze verleningsbeschikking en in de bijlage bij deze verleningsbeschikking. Dit 
houdt in dat indien de prestaties/activiteiten niet of niet geheel worden verricht de subsidie lager 
kan worden vastgesteld. Bij de productie wordt bij de afrekening gekeken naar het aantal totaal 
gerealiseerde trajecten. 
 
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
Voor zover loonkosten subsidiabel zijn worden uitsluitend gerekend de loonkosten tot maximaal 
de hoogte van het bezoldigingsmaximum als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid van de WNT per 
persoon per jaar. Uit uw aanvraag blijkt dat deze bezoldigingsnorm voor het subsidiejaar 2021 
niet wordt overschreden. Deze bepaling heeft derhalve geen invloed op de hoogte van de te 
verlenen subsidie. Een eventuele overschrijding van de bezoldigingsnorm kan leiden tot een 
lagere vaststelling van de subsidie. 
 
Overweging/Motivering 
Wij menen dat de prestaties bijdragen aan de doelstellingen van de GRJR, namelijk het bieden 
van gezag en bescherming aan jeugdigen die dit nodig hebben. 
 
 

 
1 De bepalingen zoals opgenomen in deze beschikking en de bijlage zijn tevens van toepassing op de eventueel door 

derden uitgevoerde prestaties op basis van onderaannemerschap.  
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Doel van de subsidie 
Wij verlenen u de subsidie ten behoeve van de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen,  
waaronder (voorlopige) ondertoezichtstellingen en (voorlopige) voogdij,  
Jeugdreclasserings-maatregelen en de uitvoering van casusregie bij drangtrajecten.  
 
Productieafspraken  
Het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering is er op basis van deze verlening aan 
gehouden om voor het totale productiebedrag van € 1.673.514,- onderstaande producten te 
leveren.  
 

Producten Aantal begroot Tarief  Verleend bedrag 

OTS  100 10.110 1.011.000 
Jeugdreclasseringsmaatregelen 7 10.252 71.764 
Voogdij 45 9.110 409.950 
Preventieve Jeugdbescherming / Drang 80 2.260 180.800 

Totaalbedrag verlening 2021   1.673.514 

 
Tussen producten mag in aantallen geschoven worden. Wanneer er sprake is van afwijkingen 
van meer dan 10% dient de GRJR hierover direct geïnformeerd te worden. Verantwoording 
geschiedt op basis van realisatie. Grondslag voor de afrekening is het totaalaantal gerealiseerde 
producten.   
 
Het totaalbedrag van de hierboven genoemde producten wijkt af van uw oorspronkelijke aanvraag.  
De reden hiervan is dat de gehanteerde tarieven in uw 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  
gelijk aan de tarieven die gebruikt worden bij de verlening van subsidie aan andere organisaties.  
 
Daarnaast wordt uw verzoek om een incidentele bijdrage van maximaal € 50.000,- in verband  
met de krapte op de complexe arbeidsmarkt, eenmalig gehonoreerd. Met betrekking tot de verantwoording  
van deze incidentele bijdrage van € 50.000,-, wordt van u verwacht dat deze bijdrage zichtbaar in uw  
jaarrekening 2022 is opgenomen en de besteding van deze bijdrage aantoonbaar is getoetst  
door de accountant. De vaststelling van dit bedrag vindt plaats op basis van de werkelijke kosten. 
 
Nadere afspraken met betrekking tot de activiteiten en het subsidiebudget vindt u in de bijlage  
van deze beschikking. Deze bijlage is integraal onderdeel van deze beschikking. 
 
Betaalbaarstelling 
Het bedrag wordt in twaalf maandelijkse voorschotten aan u uitgekeerd. Het volgende 
betalingsritme zal daarbij worden gehanteerd:  
 

Maand 
 
Percentage 
 

Bedrag 

Jan 12% € 206.822 

Feb 7% € 120.646 

Maart 7% € 120.646 

April 7% € 120.646 

Mei 13% € 224.056 

Juni 7% € 120.646 

Juli 7% € 120.646 

Aug 7% € 120.646 

Sept 7% € 120.646 

Okt 7% € 120.646 
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Nov 7% € 120.646 

Dec 12% € 206.822 

Totaal 100 % € 1.723.514 

 
 
Het voorschot zal worden overgemaakt naar rekeningnummer NL 53 RABO 0157530981 ten name van 
Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering, onder vermelding van dossiernummer 
MO0015283.  
 
Na de vaststelling van de subsidie wordt het bedrag waar u dan nog recht op hebt uitgekeerd,  
dan wel het bedrag, dat u op basis van de afrekening dient terug te betalen, teruggevorderd.  
Het terug te vorderen bedrag moet worden teruggestort op rekeningnummer  
NL 41 ABNA 0554392070 t.n.v. Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond.  
 
Verantwoording en Vaststelling  
Het subsidiebedrag ligt boven de € 200.000,-. Ik verzoek u uiterlijk 1 april 2023 een aanvraag 
tot vaststelling in te dienen. 
U kunt uw verzoek tot subsidievaststelling en het aanvraagformulier tot vaststelling van de 
subsidie indienen bij de GRJR via mailadres jeugdhulprijnmondmo@rotterdam.nl.  
Gezien de hoogte van uw subsidie moet u bij de verantwoording van uw subsidie de volgende 
stukken aanleveren: 
 

• Een inhoudelijk verslag: hierin neemt u de werkelijke realisatie van de prestatie(s) op  
afgezet tegenover de bij de subsidieverlening overeengekomen prestatie(s). Afwijkingen van  
meer dan 10% worden hierin naar aard, omvang en beïnvloedbaarheid toegelicht. 

• Een financieel verslag: hierin neemt u de werkelijke lasten en de baten van de subsidiabele 
activiteit(en) op afgezet tegenover de bij de subsidieverlening vastgestelde financiële 
begroting. Afwijkingen van meer dan 10% per begrotingsonderdeel worden hierin toegelicht.  

• Indien uw organisatie valt onder de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 
en semipublieke sector (hierna Wnt) dient u de volgende stukken aan te leveren: 

• Een opgave bezoldigingen & ontslagvergoedingen: hierin legt u verantwoording af of de 
feitelijk gegeven salarissen en ontslagvergoedingen al dan niet binnen de normen zoals 
bedoeld in de Wnt zijn gebleven. Een format voor deze opgave kunt u vinden op 
www.rotterdam.nl/subsidies.  

• Een controleverklaring aangaande de opgave bezoldigingen & ontslagvergoedingen. 
De Wnt is van toepassing op alle krachtens publiekrecht ingestelde instellingen 
(overheidsinstellingen). Daarnaast kunnen ook instellingen in de semipublieke sector 
onder de Wnt vallen, deze instellingen worden genoemd in de Wnt en in de bijlage bij 
deze wet (hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan zorginstellingen en grote 
gesubsidieerde instellingen). Op www.topinkomens.nl vindt u meer informatie over deze 
wet.  

• Een assurancerapport met redelijke mate van zekerheid aangaande de inhoudelijke 
subsidieverantwoording. 

• Een controleverklaring aangaande de financiële subsidieverantwoording. 
 

Zie voor een uitgebreid overzicht van de verantwoordingen per onderdeel artikel 10 van de bij 
deze beschikking behorende bijlage. 
 
Vanuit het oogpunt van doelmatige besteding van overheidsmiddelen, dient u er rekening mee 
te houden dat, indien verstrekte salarissen aan uzelf of aan ieder van u (al dan niet ingehuurde 
(deeltijd) medewerkers, bestuurders en toezichthouders) gedurende het subsidietijdvak (naar 
rato) niet binnen de normen is gebleven zoals bedoeld in artikel 2.3 en 2.10 van de Wet 
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), het feitelijke 
verschil bij de vaststelling van de subsidie verrekend kan worden met het verleende 
subsidiebedrag.  
 

mailto:jeugdhulprijnmondmo@rotterdam.nl
http://www.rotterdam.nl/subsidies
http://www.topinkomens.nl/
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Juridische grondslag 
Op deze beschikking zijn van toepassing: 
 

• De Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SVR2014); 

• Algemeen Accountantsprotocol Financiële Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 
2018 (en 2019) 

• De Algemene Wet Bestuursrecht (Awb); 
Meer informatie over de toepassing van deze wetgeving vindt u op www.rotterdam.nl/subsidies. 
 
Aanvullende subsidievoorwaarden 
 
-    U bent verplicht om afwijkingen van de subsidieactiviteiten van meer dan 10% (aard, omvang 

of kosten) direct te rapporteren via jeugdhulprijnmondmo@rotterdam.nl met een opgave van 
de geleverde activiteiten, de afwijkingen van het oorspronkelijk activiteitenplan en een 
financiële verantwoording. 

-  Indien u werkt met vrijwilligers, dan dienen zij te beschikken over een geldige Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) welke bij de eerste aanvang van de werkzaamheden niet ouder mag 
zijn dan 3 maanden en welke een geldigheid heeft tot 3 jaar na afgifte. Deze verplichting 
geldt niet voor vrijwilligers die eenmalige vrijwillige activiteiten uitvoeren. Zie voor meer 
informatie www.rotterdam.nl/andsubsidies.  

-    U handelt overeenkomstig het bepaalde in de “Nadere regels meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling”, gemeenteblad 2009, nr. 131 en gemeenteblad 2014, nr 12, volgens de 
regels en afspraken die gelden voor de Rotterdamse meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling en legt desgevraagd een kopie van een getekende 
aansluitingsverklaring over. 

-    U handelt overeenkomstig het bepaalde in de “Nadere regels subsidievoorwaarde SISA”, 
gemeenteblad 2009, nr. 132 en gemeenteblad 2014, nr 12, volgens de regels en afspraken 
die gelden voor het “Samenwerkingsconvenant SISA, Verwijsindex risico’s jeugdigen 
Rotterdam” en legt desgevraagd een kopie van een getekende aansluitingsverklaring over. 

-    De gemeente Rotterdam heeft de Toetscommissie Interventies Jeugdbeleid (TIJ) ingesteld. 
Deze commissie toetst jeugdinterventies die in Rotterdam worden uitgevoerd op potentiële 
effectiviteit en brengt advies uit aan de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Het doel is om 
de effectiviteit van het Rotterdams jeugdbeleid te bevorderen. Wij gaan ervan uit dat u uw 
medewerking verleent aan het toetsproces als u wordt benaderd voor een toetsing door TIJ.  

-    U dient met de toegekende subsidie slechts activiteiten te verrichten die geen discriminatie 

opleveren wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, 
burgerlijke staat, leeftijd, seksuele voorkeur, of op welke grond dan ook. 

 
Mocht u nog verder vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u zich richten tot 
Anthoinette Matulessy of Simon Wittenbols, via telefoonnummer 06 53542870/06 34455387 
of via mailadres ajd.matulessy@rotterdam.nl / spm.wittenbols@rotterdam.nl.  
 
 
Namens het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond,  

 

Hoogachtend,  

 

 

Mw. mr. S. Hammer  

Secretaris / Directeur Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 

 
 
 

  

http://www.rotterdam.nl/subsidies
mailto:jeugdhulprijnmondmo@rotterdam.nl
http://www.rotterdam.nl/andsubsidies
tel:0634455387
mailto:ajd.matulessy@rotterdam.nl
mailto:spm.wittenbols@rotterdam.nl
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Bezwaarmogelijkheid 

Niet eens met deze beslissing? Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift 
indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het 
bezwaarschrift naar: 
 
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond  
Postbus 70014 
3000 KS Rotterdam  
 
In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: 

• Uw naam, adres en handtekening; 

• Uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te 
bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is; 

• De datum waarop u bezwaar maakt; 

• Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; 

• De reden(en) van uw bezwaar. 
U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. 
 
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via internet op Rotterdam.nl/pdc: bezwaar 
indienen, m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor 
bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk 
eherkenning.nl.  
U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. 
Zie voor meer informatie rechtspraak.nl. 

 

 

https://www.digid.nl/
http://www.rechtspraak.nl/Pages/default.aspx

