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1. Inleiding 

Stichting Prokino Zorg heeft op 7 december 2021 een subsidieaanvraag ingediend voor het 

coördineren en uitvoeren van zorgtrajecten in het kader van het adolescentenstrafrecht. Meer 

specifiek betreft dit de doelgroep 18-23-jarigen die onder het jeugdstrafrecht worden 

veroordeeld en residentiële hulp plus begeleiding of behandeling nodig hebben. De GRJR 

subsidieert hiervoor Stichting Prokino Zorg sinds 2019. Nu ligt de concept subsidiebeschikking 

2022 ter vaststelling voor.  

 

2. Gevraagd besluit  
Het AB wordt gevraagd te besluiten:  

- De subsidieverlening ASR 2022 vast te stellen. 

 

Dit besluit is een hamerstuk. 

 

3. Toelichting  

De doelgroep van het adolescentenstrafrecht betreft jongvolwassenen (18-23 jaar) die vanwege 

hun leeftijd zijn aangewezen op een voorziening van een Wmo-zorgaanbieder of andere 

zorgaanbieder voor volwassenenzorg die tevens voldoet aan de eisen van de Jeugdwet. Omdat 

deze jongeren zijn veroordeeld onder het jeugdstrafrecht valt de zorg die in dit kader wordt 

geboden onder de Jeugdwet. De Jeugdwet bepaalt dat gemeenten de door de rechtbank of 

(jeugd)reclassering bepaalde jeugdhulp moeten uitvoeren.  

 

Vanaf 1 januari 2019 zorgt Stichting Prokino Zorg voor de toeleiding van ASR-jongeren naar de 

best passende zorgaanbieder. Stichting Prokino Zorg sluit daarvoor contracten af met deze 

zorgaanbieders, coördineert de plaatsing, zorgt voor de financiële afhandeling en stemt af met 

de rechtbank en de (jeugd-)reclassering. Deze zorg is in 2017 niet ingekocht voor de periode 

2018-2022. Hiervoor ontvangt Stichting Prokino Zorg de subsidie ASR.  

 

De prestaties van de subsidie van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 

verlopen conform de afspraken die in de beschikking beschreven staan. Deze afspraken zijn 

afgestemd tussen de GRJR en de subsidieaanvrager. Over de inhoudelijke en financiële 

voortgang wordt per kwartaal gerapporteerd door Stichting Prokino Zorg en dit wordt gemonitord 

door de GRJR.  

 

Aan  : AB 

Datum vergadering : 18 februari 2022  

Van  : DB 
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Onderwerp : Subsidie adolescentenstrafrecht 2022 (ASR)  

Bijlage(n)  : 1. Beschikking subsidieaanvraag ASR 2022, 

documentkenmerk MO0214749 

: 2. Memo toelichting kostenstijging ASR. 
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Uit de jaarrekening en accountantsverklaring 2020 van Stichting Prokino Zorg volgt dat de 

financiële situatie en continuïteit zorgelijk is. Er is een zeker risico dat een eventueel terug te 

vorderen (deel van de) subsidie oninbaar is. De coördinatie door Stichting Prokino Zorg en de 

capaciteit die door Stichting Prokino Zorg via onderaannemers wordt aangeboden, is echter 

onmisbaar. Het risico op oninbaarheid wordt ondervangen door in 12 termijnen te 

bevoorschotten, per kwartaal een rapportage te eisen en als contractmanagers scherp te zijn op 

de (financiële) ontwikkelingen bij Stichting Prokino Zorg. 

 

4. Consequenties 

Financiële consequenties: 

Het bedrag van de subsidie betreft € 2.471.758, - voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 

31 december 2022. Dit is voor zover nu bekend het laatste jaar dat er een eenmalige subsidie 

voor ASR verleend zal worden.  

 

Dit leidt tot een overschrijding van de begroting 2022. In de begroting 2022 van de GRJR is een 

bedrag van € 1.975.549 voor de ASR opgenomen. Dit bedrag was gebaseerd op de realisatie 

2020 en hield geen rekening met groei die sindsdien echter wel optreedt. Zie de bijlage voor 

nadere toelichting op de kostenstijging. De hogere lasten zullen in de eerste begrotingswijziging 

worden verwerkt, waarbij dekking wordt gevonden in verhoging van de deelnemersbijdragen.  

 

5. Vervolgprocedure 

Na de besluitvorming verzorgt de contractmanager de administratieve afhandeling.  

  


