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Geacht bestuur,  

 

Naar aanleiding van uw complete subsidieaanvraag 2022 die is ontvangen op 7 december 
2021, geregistreerd onder dossiernummer MO0015324, 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 van 7 december 2021 een eenmalige 
subsidie te verlenen voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 van € 
2.471.758, - voor de coördinatie, realisatie en bekostiging van trajecten adolescentenstrafrecht 
voor de GRJR.  

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. 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 totaal aantal gerealiseerde trajecten, gerelateerd aan de bij 
uw aanvraag ingediende definitieve begroting, behorend bij de gesubsidieerde activiteiten. 
 
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 2022 
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. 
 
Motivering  
Wij menen dat de prestaties bijdragen aan de doelstellingen van de GRJR namelijk het bieden 
van kwalitatief goede en passende zorg aan jeugdigen. De verlening is conform het door u 
aangevraagde subsidiebedrag.  

  

Stichting Prokino Zorg  

T.a.v. het bestuur 

Sportsingel 70 
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Doel van de subsidie 
Wij verlenen u de subsidie ten behoeve van het coördineren, realiseren en bekostigen van 
trajecten adolescentenstrafrecht voor de GRJR. De subsidie wordt verleend ten behoeve van de 
uitvoering van de activiteiten/prestaties zoals opgenomen in de subsidieaanvraag.  
 
Het subsidiebedrag is indicatief als volgt opgebouwd: 
 

Berekening subsidie ASR Jaar 2022 

Zorgkosten trajecten € 2.272.980 

Administratieve fee 6% 

op zorgkosten trajecten 

€    136.378 

Coördinatie fte   €      62.400 

 € 2.471.758 

 
 
Doelgroep 
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.  
 
Het gemiddelde aantal jeugdigen dat in 2022 zorg ontvangt in het kader van het 
adolescentenstrafrecht bedraagt naar verwachting 30 jeugdigen, gedurende gemiddeld 43 
weken.  
 
Er zijn procesafspraken tussen stichting Prokino Zorg, de door stichting Prokino Zorg 
gecontracteerde onderaannemers, het Zorg Bemiddelingsteam (ZBT), de jeugdreclassering en 
de GRJR.  
 
U dient hierbij tenminste de volgende activiteiten uit te voeren: 

- Overleg met het Zorg Bemiddelingsteam (ZBT) en/of jeugdreclassering over de best passende 

  zorg(aanbieder). 

- Aanmelden van jongeren bij de beoogde zorgaanbieder en bemiddelen in het contact. 

- Maken van contractafspraken met betreffende zorgaanbieders over dagprijs, duur van de 

  opname/behandeling en benodigde (aanvullende) zorg.  

- Monitoren van het proces: contracten, facturen, leveren van met de gemeente nader af te 

spreken KPI’s en contactpersoon zijn voor onderaannemers daar waar zich veranderingen 

voordoen in het zorgtraject of escalatie/uitval dreigt.  

- Zorgdragen voor een administratie voor de ASR- trajecten.  

- Verantwoording afleggen aan de GRJR over de ASR-trajecten en de aanwending van het 

budget. De trajecten worden niet verrekend via het berichtenverkeer.  

 

De subsidie wordt verleend voor de subsidiabele prestatie(s) én de bijbehorende subsidiabele 

lasten. 

 
 
Monitoring en rapportage  
- Uw organisatie rapporteert in kwartaalrapportages over de uitvoering en voortgang van de 

ASR, waaronder het aantal lopende trajecten en het aantal unieke jeugdigen, de aantallen 
instroom, uitstroom en doorstroom, gespecificeerd naar zorgaanbieders/onderaannemers, 
positieve en negatieve ontwikkelingen in de samenwerking met partners en inhoudelijke 
ontwikkelingen met betrekking tot de doelgroep en het benodigde zorgaanbod. Hierbij 
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neemt u de werkelijke realisatie van de prestatie(s) op afgezet tegen de bij de 
subsidieverlening overeengekomen prestatie(s). Afwijkingen van meer dan 10% worden 
hierin naar aard, omvang en beïnvloedbaarheid toegelicht 

- In uw kwartaalrapportage geeft u een financieel verslag: hierin neemt u de werkelijke lasten 
en de baten van de subsidiabele activiteit(en) op afgezet tegen de bij de subsidieverlening 
vastgestelde begroting. Afwijkingen van meer dan 10% per begrotingsonderdeel worden 
hierin toegelicht.  

- In uw kwartaalrapportage geeft u een gemotiveerde jaareindeverwachting.  

- De kwartaalrapportage ontvangen wij binnen 14 dagen na afloop van ieder kwartaal.  

- De eerste rapportage ontvangen we dus uiterlijk op vrijdag 14 april 2022. 

- Uw organisatie draagt zorg voor het bijhouden van een administratie van alle ASR-trajecten. 
 
Betaalbaarstelling 
Het bedrag wordt in 12-maandelijkse betalingen aan u uitgekeerd. Het volgende betalingsritme 
zal daarbij worden gehanteerd:  
 
 

Maand 
 
Percentage 
 

Bedrag 

januari 7,1% 176.470 

februari 7,1% 176.470 

maart 7,1% 176.470 

april 7,1% 176.470 

mei 14,2% 353.439 

juni 7,1% 176.470 

juli 7,1% 176.470 

augustus 7,1% 176.470 

september 7,1% 176.470 

oktober 7,1% 176.470 

november 7,1% 176.470 

december 14,2% 353.439 

Totaal 100 % 2.471.578 

 
 
De periodieke betalingen zullen worden overgemaakt naar rekeningnummer 
NL45RABO0154450308 ten name van Stichting Prokino Zorg, onder vermelding van 
dossiernummer MO0015324, Subsidie ASR 2022.  
 
Verantwoording en vaststelling  
U dient uiterlijk op 1 april 2023 een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in te dienen.  
U kunt uw verzoek tot subsidievaststelling indienen bij de GRJR. Gezien de hoogte van de 
subsidie moeten bij de verantwoording de volgende stukken worden aangeleverd: 

• Een inhoudelijk verslag: hierin neemt u de werkelijke realisatie van de prestatie(s) op afgezet 
tegen 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 tegen de bij de subsidieverlening vastgestelde begroting. Afwijkingen 
van meer dan 10% per begrotingsonderdeel worden hierin toegelicht.  

• Opgave van bezoldigingen en ontslagvergoedingen: hierin verantwoordt u of de feitelijk 
verstrekte salarissen en ontslagvergoedingen binnen de normen zoals bedoeld in de Wet 
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) zijn 
gebleven. Een format voor deze opgave kunt u vinden op www.rotterdam.nl/subsidies.  

http://www.rotterdam.nl/subsidies
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• 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. 
 
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.  
 
Geen subsidieaanvraag voor 2023 
Het jaar 2022 is - voor zover nu kan worden bepaald - het laatste jaar dat er een eenmalige 
subsidie voor “adolescentstrafrecht” kan worden ingediend.  
 
Juridische grondslag 
Op deze beschikking zijn van toepassing: 

• Subsidie Verordening Rotterdam 2014 (SVR 2014) met uitzondering van het SVR 
controleprotocol indien gebruikt gemaakt wordt van het landelijke controleprotocol.  

• Algemeen Accountantsprotocol Financiële Productieverantwoording WMO en Jeugdwet 
2020 (zijnde het hierboven genoemde landelijke controleprotocol). 

• 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 contractbeheergrjrMO@rRotterdam.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. 

http://www.rotterdam.nl/subsidies
mailto:contractbeheergrjrMO@rRotterdam.nl
http://www.rotterdam.nl/andsubsidies
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- Artikel 3.10 ‘Calamiteiten, geweld en informatievoorziening’ uit de raamovereenkomst tussen 

Stichting Prokino Zorg en de GRJR, is onverwijld van toepassing. 
 
Mocht u nog verder vragen hebben naar aanleiding van deze beschikking, dan kunt u zich 
richten tot Joost Metsaars, via telefoonnummer 06 2863 6420 of per mail 
j.metsaars@rotterdam.nl.  
 
Namens het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, 
hoogachtend, 
 
 
Mw. mr. S. Hammer 
Secretaris directeur Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 

  

mailto:j.metsaars@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 op Rotterdam.nl/pdc:bezwaar indienen, met 
behulp van 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. 

 

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

