
Aan : AB

Datum vergadering : 1 juli 2022 

Van : DB

Behandelend ambtenaar : Frans Wieles 

Onderwerp : Begrotingswijziging 2022 

Bijlage(n) : 1) Begrotingswijziging 2022 

1. Inleiding

In april heeft het AB de ontwerp-begrotingswijziging 2022 vastgesteld en voor zienswijze 

voorgelegd aan de raden. Het AB stelt de begrotingswijziging in juli definitief vast met 

inachtneming van ontvangen zienswijzen. Na ontvangst van de zienswijzen in juni zal een 

reactie daarop worden geformuleerd. Op de ontvangen zienswijzen is bij de agendapost 

Begroting 2023 ingegaan. Deze zienswijzen geven geen aanleiding om het voorliggende 

begrotingswijzigingsvoorstel 2022 aan te passen. 

2. Gevraagd besluit 

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot:

- Vaststelling van de Begrotingswijziging 2022.

Dit besluit is geen hamerstuk.

3. Toelichting 

De uitgangspunten van de ontwerp-begrotingswijziging 2022 zijn ongewijzigd. Bij de tweede 

burap zal indien nodig een tweede begrotingswijziging 2022 worden voorgelegd. In het bijzonder

gaat het hierbij om de volgende punten:

- de begroting 2022 is verhoogd met de voorlopige jaarrekeningcijfers 2021. De 

definitieve jaarrekeningcijfers tonen een groter tekort met name in opdracht B;

- voor de gevolgen van aanpassing woonplaatsbeginsel is de begroting opgehoogd op 

basis van opgaven van gemeenten. Deze opgaven zijn waarschijnlijk nog onvolledig.

4. Consequenties

Financiële consequenties:

De begroting 2022 stijgt aan de uitgavenkant met €23 mln. en aan de ontvangstenkant met 

€30,5 mln. waardoor de gewijzigde begroting 2022 sluitend is.

NB. De verdeling van de bijdragenverhoging in deze begrotingswijziging is nog gebaseerd op de

huidige systematiek van de vlaktaks.

Personele consequenties:

Geen.
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Juridische consequenties:

Geen.

5. Vervolgprocedure

Communicatie:

Kernpunt in de begrotingswijziging 2022 van de GRJR is:

 De GRJR heeft de uitgaven zo realistisch mogelijk geraamd om te garanderen dat 

voldoende aanbod van jeugdhulp beschikbaar is.

Planning:

Op 1 juli 2022 wordt de definitieve Begrotingswijziging 2022 door het AB vastgesteld met 

inachtneming van dan ontvangen zienswijzen van raden.
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