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1. Inleiding

De Kadernota 2024 bevat inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2024 en 

begrotingswijziging 2023. 

2. Gevraagd besluit 

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot:

- vaststelling van de Kadernota 2024.

Dit besluit is geen hamerstuk.

3. Toelichting 

De belangrijkste ontwikkelingen in de kadernota zijn (a) realistisch begroten, (b) de 

Hervormingsagenda, (c) aanpak van de problemen in de jeugdbeschermingsketen en (d) 

regionale samenwerking en informatievoorziening.

Ad (a) Realistisch begroten

Op basis van de definitieve jaarrekening 2021 en de tweede burap 2022 is duidelijk geworden 

dat de begroting 2023 (nog gebaseerd op een onvolledige voorlopige jaarrekening) te laag is. 

Dit komt met name door het effect van de aanpassing van het woonplaatsbeginsel en de 

gestegen afname van landelijk gecontracteerde LTA-zorg. Realistisch begroten is een centraal 

uitgangspunt dat ophoging vereist van de begroting 2023 (en daarmee van het vertrekpunt voor 

de begroting 2024). Hierbij zullen de jaarcijfers over 2022 leidend zijn. Voor de begroting 2023 is

eenmalig een ophoging nodig omdat, anders dan was aangenomen, voor MVS in 2023 

zorgcontinuïteit loopt via de oude contracten van de GRJR. 

Ad (b) Hervormingsagenda

De Hervormingsagenda zou tot besparingen moeten gaan leiden in meerjarenperspectief. De 

landelijke discussie daarover loopt nog. De voorgestelde maatregelen lijken niet tot de gewenste

besparing te gaan leiden en zijn nog niet voldoende onderbouwd om te verwerken in de 

begroting. Een eventueel dekkingstekort zal zichtbaar worden in de gemeentelijke begrotingen.

Overigens is in de Hervormingsagendadiscussie ook geen rekening gehouden met oplopende 

uitgaven puur door indexatie. Om het effect voor de langere termijn zichtbaar te maken is in de 

Kadernota ook voorgerekend hoe jaarlijkse indexatie tot uitgavenverhoging leidt. Op langere 
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termijn zal de ontwikkeling van de inflatie de voorgerekende besparingen van de 

hervormingsagenda dan ook deels tenietdoen.

Ad (c) Aanpak problematiek jeugdbeschermingsketen

De aanpak van problemen in de jeugdbeschermingsketen zal naar verwachting tot hogere 

uitgaven leiden, onder meer door landelijke afspraken over aanpassing van de caseload. Het rijk

stelt hier extra middelen voor beschikbaar maar vraagt dat ook van de gemeenten. Hierover is 

landelijk nog geen uitsluitsel. De VNG stelt zich bovendien op het standpunt dat extra 

investeringen moeten worden betrokken bij de Hervormingsagenda.

Ad (d) Regionale samenwerking en informatievoorziening

De kadernota gaat tot slot in op ontwikkelingen in de regionale samenwerking en 

informatievoorziening. Er wordt aangekondigd dat in 2023 de governance afspraken worden 

geëvalueerd, de organisatorische afspraken met Rotterdam over ondersteunende taken worden 

geëvalueerd en de informatiepositie van de GRJR nader wordt onderzocht. Hieraan zijn 

vooralsnog geen financiële vertalingen van gemaakt.

4. Consequenties

Consequenties voor inkoop/bekostigingsmodellen GRJR en MVS:

In de kadernota is vermeld dat de begroting 2023 wordt aangepast om de zorgcontinuïteit in de 

eerste helft 2023 via de GRJR te laten lopen.

Financiële consequenties:

De kadernota zelf heeft geen financiële consequenties.

Personele consequenties:

Geen.

Juridische consequenties:

Geen.

5. Vervolgprocedure

De Kadernota wordt ter kennisname aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden, 

met afschrift aan de colleges. De raden kunnen desgewenst deze kadernota met hun wethouder

bespreken. Het gevoelen van de raden kan door de wethouder worden ingebracht in de 

behandeling van de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 (in april 2023).

Communicatie:

De GRJR zorgt voor passend aanbod van specialistische jeugdhulp.

Planning:

Geen.
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