2009MME115 bijlage 3
Bijlage 2 bij Statenvoorstel begroting 2010:
Gewijzigde omschrijving prestatie-indicatoren 2009
Enkele indicatoren waren onvoldoende duidelijk omschreven of bepaalde namen kwamen meerdere
keren voor. Op deze plekken is de omschrijving aangescherpt. Hierbij is de inhoud van de indicator
niet aangepast.
Bij indicator Termijnen bureau jeugdzorg (090302) zijn de termijnen en percentages uit de
omschrijving gehaald en naar de indicator waarden verplaatst, omdat de normen daarvan in de loop
van de jaren wijzigen. Hierdoor konden onderdeel c en d worden geïntegreerd, omdat van 2007 naar
2008 de (landelijke) normen zijn gewijzigd.
Vet = gewijzigde omschrijving

Nr

Naam nieuw

Omschrijving nieuw

Naam oud

Omschrijving oud

03 WONEN EN STEDELIJKE VERNIEUWING
0301 Wonen en Stedelijke vernieuwing
030102
prod-b

Deskundigheidsondersteuning
woningbouw

Aantal deskundigen dat is
ingezet op stagnerende
gemeentelijke woningbouwontwikkelingen

Deskundigheidsondersteuning

Aantal deskundigen dat is
ingezet op stagnerende
gemeentelijke woningbouwontwikkelingen

04 DUURZAAMHEID EN MILIEU
0401 Leefbaarheid
040103
prod-b

Milieugerelateer
de gezondheidsaspecten,
Deskundigheids
ondersteuning

Inventariseren van
milieugerelateerde
gezondheidsaspecten

040111
prod-b

Bodem

Het percentage bekende
potentiële spoedlocaties dat is
gesaneerd cq. beheerst.

040202
prod-b

Energie (CO2
reductie):
Benutting
revolving fund
Energie (CO2
reductie):
Instellen fonds

Benutting Revolving Fund.
(in € mln., cumulatief)

040204
prod-b

Energie (CO2
reductie):
Koude warmteopslag

040205
prod-b

Energie (CO2
reductie):
Verantwoord
verlichten

Aantal centrale koude warmteopslagsystemen waarvoor
provincie Utrecht deskundige
ondersteuning biedt.
(cumulatief)
Aantal uitgevoerde projecten
verantwoord verlichten langs
provinciale wegen (aantallen
per jaar)

Deskundigheids
ondersteuning

Inventariseren van
milieugerelateerde
gezondheidsaspecten

Bodem

Het percentage bekende
spoedlocaties dat is gesaneerd
cq. beheerst.

Bodem

0402 Duurzaamheid

040203
prod-b

Instellen fonds voor
energiebesparing en duurzame
energie (in € mln.)

Energie (CO2
reductie)
Financiële
ondersteuning
Energie (CO2
reductie)
Financiële
Ondersteuning
Energie (CO2
reductie)
Deskundigheids
ondersteuning
Energie (CO2
reductie)
Deskundigheids
ondersteuning

Benutting Revolving Fund.
(in € mln., cumulatief)
Instellen fonds voor
energiebesparing en duurzame
energie (in € mln.)
Aantal centrale koude warmteopslagsystemen waarvoor
provincie Utrecht deskundige
ondersteuning biedt.
(cumulatief)
Aantal uitgevoerde projecten
verantwoord verlichten langs
provinciale wegen (aantallen
per jaar)

08 SAMENLEVING, CULTUUR EN SPORT
0805 Sport
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Nr

Naam nieuw

Omschrijving nieuw

Naam oud

Omschrijving oud

080501
progr +
prod-b

Sport: subsidiering duurzame
samenwerkingsverbanden

Aantal toegekende subsidies
op basis van het
Meerjarenprogramma
Breedtesport 2008-2010
“Utrecht in Beweging”

Sport: subsidiering duurzame
samenwerkingsverbanden

Op basis van tenminste 20
subsidieverstrekkingen voor
projecten wordt door
samenwerkingspartners en
provincie gewerkt aan meer
duurzame samenwerkingsverbanden tussen sport,
onderwijs en buurt en zijn
meer niet-sporters actieve
Utrechters sportief actief
geworden

09 JEUGD, ONDERWIJS EN ZORG
0903 Jeugdzorg
090302
progr +
prod-b

Bureau Jeugdzorg
Utrecht
termijnen

De provincie heeft de volgende
afspraken gemaakt met Bureau
Jeugdzorg Utrecht (BJU):
a. geen wachtlijsten bij het
AMK;
b. % onderzoeken bij AMK
afgesloten binnen
aangegeven termijn;
c. % indicatiebesluiten dat
binnen aangegeven
aantal weken na
aanmelding wordt
afgegeven.

090401
progr +
prod-b

Sociale Agenda,
zorg / welzijn /
onderwijs,
stimuleringsregeling MO

Aantal
subsidieverstrekkingen aan
samenwerkingspartners van
de provincie voor het
thematisch verhelpen van
maatschappelijke problemen
op bijvoorbeeld de terreinen
onderwijs en arbeidsmarkt,
participatie en integratie en
vrijwilligers

Sociale Agenda,
zorg / welzijn /
onderwijs,
stimuleringsregeling MO

090402
prod-b

Sociale Agenda

Aantal toegekende subsidies
op basis van het
uitvoeringsprogramma
Sociale Agenda 2008-2011

Sociale Agenda

Bureau Jeugdzorg
Utrecht
termijnen

De provincie heeft de volgende
afspraken gemaakt met Bureau
Jeugdzorg Utrecht:
a. geen wachtlijst bij het
AMK;
b. 50% van de onderzoeken bij het AMK
wordt binnen 6 weken
afgesloten, de overige
50% binnen de
wettelijke termijn van
13 weken;
c. In kwartaal 1, 2 en 3
wordt 80% van de
indicatiebesluiten wordt
binnen 10 weken na
datum aanmelding
afgegeven; de overige
20% binnen 13 weken
(landelijke norm);
d. 80% van de indicatiebesluiten wordt binnen 6
weken na datum aanmelding afgegeven en
20% binnen 13 weken
(landelijke norm).

0904 Sociale agenda
Op basis van 20
subsidieverstrekkingen
en/of -beschikkingen wordt
door samenwerkingspartners en provincie
thematisch gewerkt aan het
verhelpen van
maatschappelijke problemen
op bijvoorbeeld de terreinen
onderwijs en arbeidsmarkt,
participatie en integratie en
vrijwilligers
Op basis van tenminste 100
subsidieverstrekkingen voor
projecten wordt door
samenwerkingspartners en
provincie gewerkt aan het
verbeteren van sociale
cohesie, integratie in het
onderwijs, aanpak voortijdig
schoolverlaters, aanpak
jeugdwerkloosheid, van het
arbeidsmarktpotentieel van
de arbeidsmarkt en het
verminderen van de
laaggeletterdheid
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