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Datum: 1 april 2021 

Betreft: vrijgeven conceptbegroting Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 2022-2025 ter ziens-

wijze en conceptjaarrekening 2020 

 

 
Geachte leden van de raad, 
 
Conform de Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH) zenden 
wij u de conceptbegroting 2022-2025 met toelichting toe. De conceptbegroting is tot stand ge-
komen in overleg met de tien aan deze regeling deelnemende gemeenten. Deze conceptbe-
groting is in de vergadering van het GR bestuur d.d. 26 maart 2021 vrijgegeven voor aanbie-
ding aan de gemeenteraden voor het indienen van zienswijzen. 
 
Met betrekking tot de conceptbegroting 2022 kunt u binnen acht weken na ontvangst uw 
zienswijze bij het bestuur naar voren brengen.  Graag ontvangen wij uw zienswijze uiterlijk 1 
juli 2021, zodat wij uiterlijk 15 juli 2021 de begroting kunnen vaststellen en aan de colleges en 
Gedeputeerde Staten toezenden.  
 
Tevens ontvangt u bijgaand de concept jaarrekening 2020 van het SbJH. De controle door onze 
externe accountant bevindt zich thans in een afrondende fase. Na de afgifte van de controle-
verklaring zult u de definitieve jaarrekening 2020, tegelijk met de definitieve begroting 2022-
2025, toegezonden krijgen.  
 
In verband met de maatregelen die genomen zijn tegen corona zijn de stukken niet fysiek on-
dertekend. Wij vragen uw begrip hiervoor en gaan er van uit hiermee afdoende te hebben ge-
informeerd. 
 
Hoogachtend, 
Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. 
 
 
 
P.A. Vreugdenhil     P.J.G.M. Grob 
Voorzitter       Secretaris 

> Retouradres: Postbus 12600 2500 DJ Den Haag 

 
Aan: de gemeenteraden van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden- 
Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer 

 
Afschrift aan: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft, Den 
Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, 
Wassenaar, Westland en Zoetermeer 
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