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Op 13 december 1999 heeft provinciale staten van Utrecht besloten tot wijziging van de Verordening
jeugdhulpverlening provincie Utrecht 1992 met het oog op het instellen van een provinciale
klachtencommissie jeugdhulpverlening provincie Utrecht. In artikel 24 van deze verordening zijn de
kosten voor het instandhouden van de klachtencommissie als volgt bepaald:
1. De leden en de plaatvervangend leden van de provinciale klachtencommissie ontvangen voor het

bijwonen van hoorzittingen vacatiegelden alsmede een vergoeding van reis- en verblijfkosten
2. De vacatiegelden en de reis- en verblijfkosten worden berekend overeenkomstig de verordening

rechtspositie staten- en commissieleden provincie Utrecht 1994
3. Gedeputeerde staten treffen een regeling aangaande de overige kosten van de provinciale

klachtencommissie.

Uit ervaringsfeiten van de afgelopen jaren blijkt dat de vergoedingen voor de commissieleden niet in
verhouding staan tot bovenstaande bepalingen:
1. de voorzitter en vice-voorzitter verrichten werkzaamheden die de tijd die een hoorzitting en de

voorbereiding daarvan kost ver overschrijdt. Deze werkzaamheden hebben vooral betrekking op
het niet ontvankelijk verklaren van klachten. Hieruit vloeit geen hoorzitting voort en dus geen
vergoeding.

2. De commissieleden komen niet alleen bijeen voor individuele klachtbehandeling, maar ook voor
vergaderingen algemene zaken, waar o.a. aandacht wordt besteed aan huishoudelijk reglement,
publiciteit, deskundigheidsbevordering, kwaliteitstoetsing.

In een bestuurlijk overleg met de provinciale klachtencommissie heeft de portefeuillehouder
aangegeven vergoeding van deze werkzaamheden alleszins redelijk te vinden en toegezegd op dit punt
de verordening aan te passen.
De huidige verordening biedt geen basis voor vergoeding van bovengenoemde werkzaamheden,
terwijl de werkzaamheden van belang zijn voor het (optimaal) functioneren van de
klachtencommissie. Voorgesteld wordt:
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- de vergoeding niet alleen toe te kennen voor hoorzittingen, maar ook voor vergaderingen (max. 4
per jaar)

- de vergoeding van de voorzitter en vice-voorzitter te verhogen met 180,- per
hoorzitting/vergadering

- artikel 24 te wijzigen met terugwerkende kracht vanaf  1 januari 2002

Artikel 24, sub 1 en 2 van de verordening Jeugdhulpverlening provincie Utrecht 199 wordt dan:
1. De leden en de plaatsvervangend leden van de provinciale klachtencommissie ontvangen

vergoeding voor het bijwonen van hoorzittingen en voor het bijwonen van ten hoogste vier andere
vergaderingen per jaar alsmede vergoeding van reis- en verblijfkosten

2. Over 2002 is de vergoeding van de voorzitter en vice-voorzitter per hoorzitting dan wel andere
vergadering: 295,-, en voor de leden en plaatsvervangend leden: 115,-. Over 2003 zijn deze
bedragen 310,34, respectievelijk 120,98. De reis-en verblijfkosten worden berekend
overeenkomstig de verordening rechtspositie staten- en commissieleden provincie Utrecht 1994

Met deze wijziging wordt bewerkstelligd dat de (vice-)voorzitter en (plaatsvervangend-) leden alsnog
een vergoeding krijgen voor verrichtte werkzaamheden in 2002 en 2003. Deze verordening is tot 1
januari 2004 van kracht, daar vanaf die datum de nieuwe wet op de jeugdzorg ingevoerd zal worden.
Hiermee komt de wettelijke basis van een provinciale klachtencommissie te vervallen. De Utrechtse
klachtencommissie houdt hiermee op te bestaan.

De provinciale klachtencommissie is geen provinciaal orgaan volgens de provinciewet (wel vlg. de
amvb) en valt derhalve niet onder de vergoedingsregeling die in deze wet voor commissieleden is
getroffen (art. 94). Deze wijziging heeft dan ook geen effecten op vergoeding commissies bedoeld in
art. 94 van de provinciewet. Met deze wijziging wordt de vergoeding van de (vice-)voorzitter in
overeenstemming gebracht met de hoogte van de vergoeding van de voorzitter  van de provinciale
commissies van de regiovisies (conform verordening rechtspositie staten- en commissieleden
provincie Utrecht 1994)
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Besluit van provinciale staten van Utrecht van 30 juni 2003 tot wijziging van de Verordening
jeugdhulpverlening provincie Utrecht 1999 met het oog op de vergoeding van de provinciale
klachtencommissie jeugdhulpverlening provincie Utrecht

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 15 april 2003, dienst/sector WEB/Zorg en Jeugd, nummer
;

Gelet op artikel 51, eerste lid, van de Wet op de jeugdhulpverlening;

Besluiten:

ARTIKEL I
artikel 24 van de Verordening jeugdhulpverlening provincie Utrecht 19991 komt als volgt te luiden:

Artikel 24

3. De leden en de plaatsvervangend leden van de provinciale klachtencommissie ontvangen
vergoeding voor het bijwonen van hoorzittingen en voor het bijwonen van ten hoogste vier andere
vergaderingen per jaar alsmede vergoeding van reis- en verblijfkosten

4. Over 2002 is de vergoeding van de voorzitter en vice-voorzitter per hoorzitting dan wel andere
vergadering: 295,-, en voor de leden en plaatsvervangend leden: 115,-. Over 2003 zijn deze
bedragen 310,34, respectievelijk 120,98. De reis-en verblijfkosten worden berekend
overeenkomstig de verordening rechtspositie staten- en commissieleden provincie Utrecht 1994

5. Gedeputeerde Staten treffen een regeling aangaande de overige kosten van de provinciale
klachtencommisie

ARTIKEL II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad
waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

voorzitter,

griffier,

1 Prov. blad 65, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 januari 2003, prov. blad 19.
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Aan provinciale staten
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Met het oog op het instellen van een provinciale klachtencommissie per 1 januari 2000 heeft
provinciale staten van Utrecht op 13 december 1999 besloten tot wijziging van de verordening
jeugdhulpverlening provincie Utrecht 1992. In artikel 24 van deze verordening zijn de kosten voor het
instandhouden van de klachtencommissie bepaald.
Uit ervaringsfeiten van de afgelopen jaren blijkt dat de leden van de commissie veel werkzaamheden
verrichten die weliswaar verband houden met hun opdracht, maar waar de huidige verordening niet
voorziet in een vergoeding hiervoor.
Daar de verrichtte werkzaamheden van belang zijn voor het (optimaal) functioneren van de
klachtencommissie stellen wij voor de huidige verordening zodanig te wijzigen, dat hiermee wordt
bewerkstelligd dat de (vice-)voorzitter en (plaatsvervangend-) leden een vergoeding krijgen voor
verrichtte werkzaamheden in 2002 en 2003. Deze verordening is tot 1 januari 2004 van kracht, daar
vanaf die datum de nieuwe wet op de jeugdzorg ingevoerd zal worden. Hiermee komt de wettelijke
basis van een provinciale klachtencommissie te vervallen. De Utrechtse klachtencommissie houdt
hiermee op te bestaan.

De provinciale klachtencommissie is geen provinciaal orgaan volgens de provinciewet (wel vlg. de
amvb) en valt derhalve niet onder de vergoedingsregeling die in deze wet voor commissieleden is
getroffen (art. 94). Deze wijziging heeft dan ook geen effecten voor vergoeding commissies bedoeld in
art. 94 van de provinciewet. Met deze wijziging wordt de vergoeding van de (vice-)voorzitter in
overeenstemming gebracht met de hoogte van de vergoeding van de voorzitter van de provinciale
commissies van de regiovisies (conform verordening rechtspositie staten- en commissieleden
provincie Utrecht 1994).

$UWLNHOVJHZLMV
Artikel 24
In dit artikel worden de kosten van het instandhouden van de provinciale klachtencommissie geregeld.
In sub 1 is de toevoeging gedaan dat de vergoeding ook geldt voor vergaderingen algemene zaken,
met een maximum van 4 per jaar.
In sub 2 zijn de bedragen van de voorzitter en vice-voorzitter aangepast aan de hoogte van de
vergoeding van de voorzitter van de provinciale commissies regiovisies (conform Verordening
rechtspositie staten- en commissieleden provincie Utrecht 1994). Voor 2002 en 2003: indicatie
conform art. 12, tweede lid, van de Verordening rechtspositie staten- en commissieleden (5,2%)
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Artikel II
Het besluit heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2002

Geputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma
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