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Het provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2004-2007 biedt een vooruitblik op wat de provincie, samen
met de partners, de komende jaren in de jeugdzorg wil bereiken. Bovendien geeft het aan hoe de
provincie Utrecht het landelijk kader vertaalt en concretiseert. De doelstellingen voor de komende
beleidsperiode worden geformuleerd, waarmee de hoofdlijnen van het jeugdzorgbeleid worden
neergelegd.  Het beleidskader wordt aan u voorgelegd ter vaststelling van deze koers.

Iedere provincie is door het Rijk verplicht om één keer in de 4 jaar een beleidskader te schrijven en
jaarlijks een uitvoeringsprogramma. In aanloop naar de nieuwe Wet op de jeugdzorg is in 2001 het
provinciaal implementatieprogramma “Morgen gebeurt het!” en in 2002 het provinciaal beleidskader
jeugdzorg 2003-2006 geschreven. In onderhavig beleidskader wordt voortgebouwd op het
jeugdzorgbeleid zoals dat in deze bestuurlijk vastgestelde beleidsstukken is neergelegd.

Dit provinciaal beleidskader jeugdzorg heeft als motto meegekregen: ³+RXYDVW�HQ�VSHHOUXLPWH´. Het
beleidskader beoogt houvast te bieden voor een praktische, concrete en verantwoorde uitwerking van
het stelsel. Ook wil het genoeg speelruimte aan de partners in het veld bieden om vanuit ieders eigen
verantwoordelijkheid adequaat in te kunnen spelen op de vraag van de cliënt.

In het beleidskader worden de volgende speerpunten onderscheiden (in willekeurige volgorde):
� Invoering nieuwe Wet op de jeugdzorg
� Invoering productfinanciering
� Vergroting effectiviteit en efficiency
� Bestrijding van de wachtlijsten
� Versterking samenhang van provinciale jeugdzorg, gemeentelijk jeugdbeleid en onderwijs
Deze speerpunten pakt de provincie op om de centrale wettelijke opdracht van afstemming (kwalitatief
en kwantitatief) van het aanbod op de vraag te realiseren.

Naast de speerpunten van het toekomstige beleid 2004-2007 bevat dit beleidskader ook het
uitvoeringsprogramma 2004. Dit betekent dat in specifieke tekstkaders wordt aangegeven welke acties
de lange termijn doelstellingen in het jaar 2004 met zich meebrengen. De actiepunten vormen het
activiteitenkader voor 2004. Concrete invulling vindt plaats in overleg met o.a. gemeenten, bureau
jeugdzorg en zorgaanbieders jeugdhulpverlening.
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Het beleidskader is tot stand gekomen in overleg met de kernpartners, te weten het Bureau Jeugdzorg
Utrecht, de 7 zorgaanbieders jeugdhulpverlening en de gemeenten. Zij hebben zich positief
uitgesproken over de gekozen beleidslijn en zich expliciet gecommitteerd aan de gestelde doelen.

In het beleidskader is onderscheid gemaakt in drie delen: de kern, de uitwerking en de bijlagen. Voor
degenen die op hoofdlijnen kennis willen nemen van het toekomstig beleid op het gebied van
jeugdzorg volstaat het lezen van de kern. In het beleidskader is het volgende ketenschema opgenomen
met alle thema’s die de provincie de komende jaren wil oppakken. Achter de thema’s staat een
verwijzing naar de betreffende paragraaf in het beleidskader.

$$16/8,7,1*�/2.$$/�-(8*'%(/(,'
1    versterking lokale veld (lichte ambulante hulp hoofdstuk 2.2, 3.7 en 5.2)
2    relatie gemeenten - provincie (hoofdstuk 1 en 5.1)
3    afspraken met gemeenten in convenanten (hoofdstuk 5.2)
4    specifieke doelgroepen (zwerfjongeren en criminele jeugdigen hoofdstuk 5.3)

72(*$1*�-(8*'=25*��%-=�
5    solide indicatiestelling geïndiceerde jeugdzorg (referentiewerkmodel, zo-zo-zo beleid hoofdstuk 3.2)
6    indicatiestelling jeugd-GGZ en jeugd-LVG sector (hoofdstuk 3.2)
7    zorgbemiddeling en casemanagement (hoofdstuk 3.3)
8    Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (hoofdstuk 2 en 3.4)
9    decentralisatie jeugdbeleid en jeugdbescherming (hoofdstuk 2 en 3.5)
10  helder en actueel zicht op wachtlijsten bureau jeugdzorg (hoofdstuk 2)
11  licht ambulante hulp (hoofdstuk 3.6)
12  financiering (hoofdstuk 8)

*(,1',&((5'(�=25*
13  toereikend aanbod (hoofdstuk 4.3)
14  flexibilisering hulpaanbod (schuiven tussen productieafspraken hoofdstuk 4.3 en 8)
15  efficiency (bezetting en behandelduur hoofdstuk 4.3)
16  effectiviteit (doelrealisatie en cliëntensatisfactie hoofdstuk 4.3)
17  zorgaanbod in bekostigingseenheden (hoofdstuk 4.1)
18  vermaatschappelijking van de zorg (in-in-in principe hoofdstuk 4.2)
19  samenwerking zorgaanbieders en lokale voorzieningen (hoofdstuk 4.2)
20  realiseren cliënteninspraak (hoofdstuk 6)
21  prijsafspraak per bekostigingseenheid (hoofdstuk 8.2)
22  financiering op basis van pxq (hoofdstuk 8.2)

8,7675220
23 natrajecten vanuit geïndiceerd zorgaanbod (hoofdstuk 4.4)
24 inzet van en samenwerking met lokale voorliggende voorzieningen en netwerken (hoofdstuk 5)

In onderstaande toelichting treft u informatie aan over onder meer:
- actuele landelijke ontwikkelingen
- procedure inzet extra middelen 2004 ten behoeve van wachtlijstbestrijding
- de inspraakreacties en de beantwoording daarvan
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Besluit van 19 januari 2004 tot vaststelling van het provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2004-2007 en
het uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2004

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 16 december 2003, dienst/sector WEB/WZJ, nummer
2003WEB002033i;

Gelet op artikel 10, eerste lid van de Wet op de jeugdhulpverlening

Besluiten:

Het provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2004-2007 en het uitvoeringsprogramma 2004 vast te stellen
zoals weergegeven in bijlage 1 bij dit besluit.

voorzitter,

griffier,
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7RHOLFKWLQJ
Aan Provinciale Staten,

%HRRJG�HIIHFW
Het beleidskader beschrijft op hoofdlijnen wat de provincie op het gebied van jeugdzorg wil bereiken
vanuit de verantwoordelijkheid die de provincie heeft. In het beleidskader zijn doelstellingen voor
2007 geformuleerd:
� wachtlijsten zijn nagenoeg weggewerkt;
� nieuwe Planning & Control cyclus is operationeel en ingevoerd;
� jeugdzorg en lokaal jeugdbeleid bieden een samenhangend en dekkend aanbod;
� (her)indicatiestelling zorgt voor een adequate vertaling van de hulpvraag naar een gewenst aanbod

(op basis van het zo-zo-zo principe (zo licht mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis en zo kort
mogelijk));

� instrumenten ten behoeve van kwaliteitswaarborging bij instellingen zijn geïmplementeerd;
� cliënteninspraak is gerealiseerd.

$UJXPHQWHQ
,QVSUDDNUHDFWLHV
Er zijn 12 inspraakreacties ontvangen. In een bijlage bij het beleidskader is uitgebreid commentaar op
de inspraakreacties opgenomen. Geen van de inspraakreacties leidt tot aanpassing van de stukken.
Hieronder worden de schriftelijke inspraakreacties en het antwoord daarop kort samengevat.

5HDFWLH $QWZRRUG�SURYLQFLH
Bureau Jeugdzorg Utrecht:
1. BJU constateert een grote discrepantie tussen

hetgeen op grond van de wet van het bureau
jeugdzorg wordt verwacht en de financiering
waarop zij met zekerheid kan rekenen

2. BJU noemt nog vele knelpunten die om een
oplossing vragen.

a)   Als gevolg van een groeiend beroep op jeugdzorg
dreigt de toegang weer dicht te slibben.
Beleidskader geeft hierover een te positief beeld.

b)  Voor de noodzakelijke veranderingen in bureau
jeugdzorg zijn extra middelen nodig.

1. Provincie onderschrijft belang van adequate
financiële randvoorwaarden voor het bureau. Mede
in relatie tot de verantwoordelijkheid van het rijk
en de afgesloten bestuurlijke overeenkomst
hierover met het rijk, zullen wij blijven inzetten op
een genoegzaam financieel kader voor uitvoering
van de wet. Ook zetten wij extra autonome
middelen in voor de aan de toegangstaken
verbonden tekorten bij bureau jeugdzorg.

2. Wij onderschrijven dat nog veel moet gebeuren om
stelsel optimaal te laten functioneren. Ondanks de
inzet van extra rijks- en provinciale middelen, zal
daarbij rekening gehouden moeten worden met
budgettaire beperkingen.

a) Op basis van de beschikbare beleidsinformatie lijkt
er op belangrijke onderdelen sprake van een
positieve ontwikkeling bij het Utrechtse bureau
jeugdzorg. Grilligheid van ontwikkelingen leidt tot
voorzichtigheid mbt conclusies over toekomstige
ontwikkelingen.

b) T.a.v. financiering bureau jeugdzorg is uitkomst
landelijke traject voor financiële normering van de
taken bureau van belang. W.b. incidentele kosten
voor implementatie van de wet wordt verwezen
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c)   BJU vraagt extra aandacht voor licht ambulante
hulp, mede in relatie tot de afstemming met
gemeentelijk beleid. Er bestaat spanning tussen
wens tot outreachend werken en de afbouw van
licht ambulante hulp in het bureau.

d)  Inzet van lichtere zorg in het geïndiceerde
zorgaanbod mag niet betekenen dat zwaardere
doelgroepen niet worden bediend.

e)  De doelmatigheid is als gevolg van afspraken
rondom de zorgtoewijzing al sterk verbeterd.

f)   Met betrekking tot indicatiestelling en de invoering
van zorgeenheden moet afstemming tussen acties
bureau jeugdzorg en zorgaanbod plaatsvinden.

g)   BJU vraagt of flexbudget kan doorlopen.

h)  BJU ziet een taak weggelegd in het kader van de
aansluiting op lokaal jeugdbeleid. Dit staat op
gespannen voet met de visie van de provincie die
neigt naar een smal bureau jeugdzorg

3. Beleidskader biedt onvoldoende inzicht hoe
provincie van plan is om te gaan met belangrijke
onzekere factoren.

provinciale faciliteringsmiddelen en extra
rijksmiddelen die landelijk beschikbaar komen.

c)  M.b.t. licht ambulante hulp wordt verwezen naar
de wet en de landelijke bestuurlijke afspraken
tussen alle partijen hierover. Deze zijn een
gegeven. Nader overleg met BJU over uitvoering
hiervan is al afgesproken.

d) Belang van goede zorg ook voor zwaardere
doelgroepen wordt onderschreven.

e) Ondanks bereikte resultaten moet verder worden
gewerkt aan de doelmatigheid van de jeugdzorg.
Stimulering marktwerking draagt hieraan ook bij.

f)  Belang van samenhangende implementatie t.a..v.
indicatiestelling en invoering zorgeenheden wordt
onderschreven.

g) Vooralsnog blijft flexbudget in 2004 gehandhaafd.
In kader van de wet wordt bezien of voortzetting
daarna wenselijk en mogelijk is.

h) Actieve rol van BJU in het kader van de
aansluiting op lokaal jeugdbeleid  is van belang.
Visie provincie op bureau jeugdzorg in relatie tot
lokaal jeugdbeleid sluit aan op wettelijke taken van
het bureau en de landelijke afspraken hierover.

3.  Kenmerkend voor onzekerheden is dat hierop
planmatig niet teveel op vooruitgelopen kan
worden. Daarom wordt bij het uitkristalliseren
hiervan in nauwe samenspraak met alle partijen
verder gewerkt aan de stelselvernieuwing.

Zandbergen: Waardeert de wijze waarop het concept-
beleidskader in samenwerking met de zorgaanbieders
en BJU tot stand is gekomen. Zij spreekt haar zorgen
uit over financiële tekorten bij het implementeren van
processen van kwaliteitszorg en verantwoording.

Voor facilitering is een provinciaal
implementatiebudget beschikbaar waar zonodig een
beroep op kan worden gedaan. Daarnaast stelt het rijk

 4 mln. beschikbaar voor landelijke trajecten op het
gebied van benchmarking en ICT.

Trajectum: Waardeert de constructieve manier van
totstandkoming van een helder en concreet concept-
beleidskader. Zij pleit voor realistische en
geprioriteerde implementatietrajecten en
ondersteunende en stimulerende faciliteiten voor de
uitvoerders van jeugdzorg op het terrein van
beleidsontwikkelingsprocessen, bijvoorbeeld
implementatie resultaatmeting. Volgens Trajectum
ontbreekt er in het beleidskader een heldere provinciale
visie over de organisatie van de jeugdzorg in de
toekomst, met name de inrichting van het intensief
ambulante aanbod.

Pleidooi voor realistische en geprioriteerde
implementatietrajecten nemen wij ter harte.
Gelet op invoering van het recht op jeugdzorg en de
daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid van de
provincies, wordt bij inzet middelen de prioriteit
gelegd bij de wachtlijstproblematiek. Voor facilitering
is een provinciaal implementatiebudget beschikbaar.
Daarnaast stelt het rijk   4 mln. beschikbaar voor
landelijke trajecten op het gebied van benchmarking en
ICT. Wij zijn  in afwachting van de voorstellen van de
zorgaanbieders m.b.t. een optimale inrichting van het
intensief ambulante aanbod. Richtinggevend voor ons
standpunt zijn de uitgangspunten in de nieuwe wet, te
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weten: vraagsturing, marktwerking en efficiency.

Raad voor de Kinderbescherming: is verbaasd dat zij
minimaal aan bod komt in het provinciaal beleidskader.
De Raad constateert dat zij niet genoemd wordt als één
van de organisaties waar de provincie afstemming mee
zoekt bij de planning van jeugdzorg. Gemist wordt dat
de Raad niet genoemd wordt als toeleverancier van
beleidsinformatie. De zorg van Bureau Jeugdzorg
Utrecht om niet te kunnen voldoen aan de vraag deelt
de Raad. De Raad vraagt zich af of de extra
investeringen in enkel de kwantiteit, niet ten kosten zal
gaan van de kwaliteit van de zorg

Wij bevestigen dat de Raad een ketenpartner is voor de
jeugdzorg en de provincie. Waar het de beleidsthema’s
jeugdbescherming en jeugdreclassering betreft is een
aantal keren in het beleidskader gerefereerd aan de
Raad voor de Kinderbescherming. In het Bureau
Jeugdzorg Utrecht komen de vraag naar en het aanbod
van jeugdzorg samen. Op basis van de informatie van
het Bureau Jeugdzorg Utrecht over de vraag en het
aanbod plannen wij de jeugdzorg. Dit neemt niet weg
dat ook de Raad voor de provincie een
beleidsinformatiebron voor de thema’s
jeugdbescherming en jeugdreclassering is. De aanpak
van de wachtlijsten heeft hoge prioriteit. De inzet van
extra middelen zal naar de aanpak van wachtlijsten en
dus onder andere naar uitbreiding van het volume van
het zorgaanbod gaan (kwantiteit). Wij onderschrijven
dat dit niet ten koste kan gaan van de minimum
kwaliteit.

Altrecht:
Altrecht stelt de volgende aspecten aan de orde:
a) Meer aandacht voor de mogelijkheid tot

rechtstreekse verwijzing naar de jeugd-GGZ.
Altrecht is van mening dat het hier om een grotere
groep gaat.

b) Altrecht wijst op een probleem m.b.t. inhoudelijke
deskundigheid bij bureau jeugdzorg.

c) Altrecht vindt het zorgkantoor niet de juiste
gesprekspartner voor de provincie en pleit voor
een directere betrokkenheid van de GGZ-
instellingen.

d) Met betrekking tot de overheveling van de licht
ambulante hulp naar gemeenten vreest Altrecht
een hiaat in het hulpaanbod.

a) Wij hebben ervoor gekozen de wet op hoofdlijnen
weer te geven. Uigangspunt is dat ook de toegang
tot de jeugd-GGZ via bureau jeugdzorg verloopt.
Mogelijkheid tot rechtstreekse verwijzing is
genoemd en is beperkt. Onze raming dat 75% van
de cliënten via bureau jeugdzorg in de jeugd-GGZ
terechtkomt is gebaseerd op landelijke aannames.
Wij houden hieraan vast.

b) Met alle betrokken partijen is afgesproken dat de
uitvoerende instellingen hierover afspraken zouden
maken in een gezamenlijk plan van aanpak (nog
niet gereed). Dit traject verloopt moeizaam.

c) Het zorgkantoor blijft voor de provincie de
primaire gesprekspartner voor de jeugd-GGZ,
omdat het zorgkantoor als financier
verantwoordelijk is voor de AWBZ-zorg. Dit is
ook zo in de wet opgenomen. Het gaat hierbij om
afstemming zorgcapaciteiten en randvoorwaarden.
Daar waar het gaat om samenwerking in de
uitvoering van zorg tussen deelsectoren zijn de
uitvoerders primair verantwoordelijk.

d) M.b.t. licht ambulante hulp wordt verwezen naar
de wet en de landelijke bestuurlijke afspraken
tussen alle partijen hierover. Deze zijn gegeven.
Daarnaast wordt dit nadrukkelijk meegenomen in
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e) Altrecht wijst op een mogelijke extra toestroom
van cliënten voor duurdere vormen van zorg en
groei wachtlijsten a.g.v. ons streven naar
samenhangend en dekkend zorgaanbod.

de nieuwe convenanten met gemeenten.
e) Wij zien deze relatie niet. Daarbij komen er

substantieel extra middelen beschikbaar voor
bestrijding van de wachtlijsten.

Mesos Medisch Centrum: Is bezorgd over
capaciteitsproblemen bij de verschuiving van licht
ambulante hulp van bureau jeugdzorg naar gemeenten.
Zij zullen gebruik maken van de wettelijke
mogelijkheid om direct door te verwijzen naar collega
psychiaters, al of niet met achteraf controle van BJU en
wensen in dit verband betrokken te worden in het
sluiten van een “tripartiete” rollenovereenkomst.

In de wet op de jeugdzorg en de hierover nader
gemaakte bestuurlijke afspraken tussen het rijk, de
gezamenlijke provincies, de MO-groep en de VNG
wordt de primaire verantwoordelijkheid bij gemeenten
gelegd. Wij delen uw bezorgdheid m.b.t.
capaciteitsproblemen en zullen in overleg met BJU en
de gemeenten zorgdragen voor een overgangsregeling.
Voor wat betreft het sluiten van een “tripartiete”
rollenovereenkomst is het zorgkantoor voor ons de
primaire gesprekspartner waar het gaat om afstemming
van het jeugdzorgaanbod dat in het kader van de
AWBZ gefinancierde jeugdzorg door het zorgkantoor
gefinancierd zal worden en het jeugdzorgaanbod dat
door de provincie gefinancierd wordt. Zie ook
inspraakreactie Altrecht

William Schrikker Stichting: vraagt aandacht voor hun
werk als landelijk werkende voorziening die ten
behoeve van gehandicapte kinderen en kinderen van
gehandicapte ouders jeugdbescherming uitvoert.

De William Schrikker Stichting wordt net als alle
andere landelijk werkende voorzieningen
gedecentraliseerd. Voor deze organisatie gaat het om
decentralisatie naar de grootstedelijke regio
Amsterdam. Wij maken afspraken met Amsterdam
zodat ook de Utrechtse jeugdigen door de William
Schrikker Stichting geholpen kunnen worden.

Advies- en Klachtencommissie Jeugdhulpverlening:
Het AKJ vindt het plan helder, bondig en ambitieus. Zij
acht de tijd rijp om in overleg te treden over de
benodigde uitbreiding van de functie
cliëntvertrouwenspersoon.

De extra rijksmiddelen zijn bedoeld voor bestrijding
wachtlijsten. Wij hebben ervoor gekozen om ook bij de
besteding van de autonome middelen de prioriteit bij
bestrijding wachtlijsten te leggen. Bezien wordt
wanneer en welke financiële mogelijkheden er zijn om
de wettelijke taak van invoering
cliëntvertrouwenspersoon bij alle zorgvarianten uit te
voeren, dan wel de huidige middelen voor
cliëntvertrouwenspersoon bij residentiële zorg te
herverdelen t.b.v. andere zorgvarianten.

Gemeente Maarssen: vindt de ambities die de provincie
heeft voor 2004 bewonderingswaardig maar vraagt zich
af in hoeverre de 39 actiepunten in één jaar zijn te
realiseren. De gemeente Maarssen deelt de zorg voor
de wachtlijst-problematiek. Gemeente Maarssen
onderschrijft het in-in-in-principe om het aanbod zo
dicht mogelijk in de eigen leefomgeving aan te bieden,
maar naar haar mening impliceert dit het brengen van
de deskundigheid en de middelen naar een zo laag

Wij vinden het positief dat de gemeente Maarssen met
een opbouwend kritische blik naar het beleidskader
heeft gekeken. Wij realiseren ons dat de ambities hoog
zijn. Wij onderkennen de zorg die gemeente Maarssen
met ons deelt omtrent de wachtlijstproblematiek.
Gezien de hoge prioriteit die wij geven aan de aanpak
van wachtlijsten zetten wij extra autonome middelen
in. De gemeente noemt een aantal thema’s zoals sterk
netwerk, sluitende keten, relatie tussen Jeugdloket en
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mogelijk niveau. De gemeente mist de vertaling
daarvan in het provinciaal beleidskader. Gemeente
Maarssen zal in de nieuwe convenant 2004-2007 de
nadruk leggen op het zoveel mogelijk realiseren van
zorg op gemeentelijk niveau. Gemeente Maarssen wil
op de hoogte worden gebracht van de prestaties van
Bureau Jeugdzorg Utrecht en de zorgaanbieders.
Gemeente Maarssen is verontrust over het structureel
provinciaal tekort van zo’n  7,8 miljoen. Substantiële
oplossingen moeten er komen anders is de ambitie van
de 39 actiepunten in het uitvoeringsprogramma niet
waar te maken.

Bureau Jeugdzorg Utrecht, licht ambulante hulp en het
uitwisselen van beleidsinformatie. Deze thema’s
komen terug in de gesprekken over het nieuwe
convenant. Sinds geruime dringen wij bij het Rijk aan
op extra financiële middelen aangezien de historische
budgetten onvoldoende zijn om de Wet op de
jeugdzorg goed uit te kunnen voeren. Onlangs is er een
bestuurlijk overeenkomst gesloten tussen het Rijk en
het IPO over hoe om te gaan met het huidig financieel
kader in relatie tot de uitvoering van de nieuwe Wet.
Dit neemt niet weg dat er structurele tekorten zijn. In
die zin zijn wij genoodzaakt om prioriteiten te stellen.
Een hoge prioriteit is voor ons de wachtlijstaanpak.

Gemeente Veenendaal: deelt de zorg omtrent de
wachtlijstproblematiek. Zij juicht, waar het gaat om
geïndiceerde zorg, de voorgestelde werkwijze in het
uitvoeringsprogramma toe. Gemeente Veenendaal
benadrukt daarbij wel dat één en ander alleen succesvol
kan zijn indien er voldoende middelen beschikbaar
zijn. Zij geeft aan dat de opbouw van de lokale licht
ambulante hulpverlening voor de gemeente een
moeilijke, zo niet onmogelijke, opgaaf zal worden als
hiertegenover geen budget staat. Gemeente Veenendaal
merkt op dat het beleidskader niet in gaat op dit
knelpunt. Gemeente Veenendaal heeft haar twijfels of
in 2007 de stroom naar geïndiceerde zorg wel
gereduceerd is.

Wij onderschrijven de zorg van gemeente Veenendaal
omtrent de wachtlijstproblematiek. Voor een antwoord
op dit thema en op het financieel kader bij uitvoering
van de nieuwe wet wordt verwezen naar de
antwoorden op de inspraakreactie van de gemeente
Maarssen.
Door het Rijk, het IPO, de VNG en de MO-groep zijn
bestuurlijke afspraken gemaakt over onder andere de
gemeentelijke taken. Een onderdeel van de bestuurlijke
afspraken is de inzet van licht ambulante zorg. In
principe is het bieden van licht ambulante hulp een taak
van het lokale veld en te beschouwen als een
verantwoordelijkheid van de gemeente. Financiële
knelpunten die aan het licht komen met de opbouw van
licht ambulante hulp in het lokale veld moeten richting
het Rijk worden opgepakt.
Wij begrijpen de twijfels van de gemeente Veenendaal
over of de stroom naar geïndiceerde zorg zal reduceren
in de komende beleidsperiode. De reductie is echter
noodzakelijk om het jeugdzorgstelsel beheersbaar te
houden.

Gemeente IJsselstein: Om sturing te kunnen geven aan
een onafgebroken keten van lokaal jeugdbeleid en
jeugdzorg willen zij beschikken over beleidsinformatie
over vraag en aanbod toegespitst op de gemeente. Zij is
van mening dat er een licht ambulant aanbod bij BJU
moet blijven voor hulpvragen die te licht zijn voor
geïndiceerde zorg en te zwaar zijn voor de lokale
voorzieningen. Voorts vraagt zij zich af of de middelen
die nu ingezet worden bij BJU voor licht ambulant
overgeheveld worden naar de gemeente om daar
capaciteit voor licht ambulant op te bouwen.

Afspraken over de uitwisseling van beleidsinformatie
tussen gemeenten en provincie worden vastgelegd in de
nieuwe convenanten. In de Wet op de jeugdzorg is
geregeld dat BJU slechts bij wijze van uitzondering –
uit het oogpunt van klantvriendelijkheid – gemiddeld 5
gesprekken mag voeren met cliënten waarvoor geen
aanspraak op geïndiceerde zorg bestaat.  De wet en de
hierover nader gemaakte bestuurlijke afspraken tussen
het rijk, de gezamenlijke provincies, de MO-groep en
de VNG legt de primaire verantwoordelijkheid bij
gemeenten. Financiële knelpunten bij de uitvoering van
deze taak dienen door gemeenten bij het rijk te worden
aangekaart.
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Gemeente Zeist: geeft aan dat enkele onderdelen uit de
convenanten 2001-2002 de komende jaren verder
ontwikkeld dienen te worden, waaronder de inrichting
van buurt- en zorgnetwerken en het verder ontwikkelen
van de lokale monitor. De gemeente Zeist verwacht dat
de vraag naar laagdrempelige hulverlening zal
toenemen. Deze thema’s  wil de gemeente oppakken in
de besprekingen over het nieuwe convenant. De
gemeente Zeist twijfelt of bij toenemende vraag de
wachtlijsten in de  geïndiceerde zorg gereduceerd
kunnen worden.

Wij nemen de door de gemeente Zeist genoemde
thema’s mee in het gesprek met hen over het nieuwe
convenant. Wij onderschrijven het belang van deze
thema’s. Voor antwoord op hun twijfel over de
wachtlijstbestrijding wordt verwezen naar het antwoord
op de inspraakreactie van de gemeente Maarssen.

/DQGHOLMNH�RQWZLNNHOLQJHQ
In de afgelopen maand (november) is er op landelijk niveau een aantal zaken bekend geworden. Deze
zaken zijn niet verwerkt in het onderhavige beleidskader. Aangezien het uitvoeringsprogramma 2004,
welke is verwerkt in het beleidskader, de basis biedt voor de subsidieverstrekking aan de instellingen
voor jeugdhulpverlening, dient het beleidskader zo spoedig mogelijk door Provinciale Staten
vastgesteld te worden. We informeren u daarom graag op deze plaats over deze ontwikkelingen en de
consequenties voor het beleidskader.

%HVWXXUVRYHUHHQNRPVW�MHXJG]RUJ�PHW�KHW�5LMN
Ten eerste is er op 30 oktober jl. een bestuursovereenkomst tussen de provincies en het Rijk afgesloten
over de uitvoering van de Wet op de jeugdzorg binnen het beschikbare financiële kader. Deze
overeenkomst geldt over de periode van 2004-2006. Uitgangspunt van deze overeenkomst is dat de
Wet uitgevoerd moet kunnen worden met uitsluitend inzet van rijksmiddelen. Dit betekent dat er een
doelmatigheidswinst moet worden geboekt waardoor met de beschikbare middelen meer jeugdigen
geholpen kunnen worden. Alle inzet van provincies moet erop gericht zijn om de jeugdzorg meer
doelmatig en doeltreffend uit te voeren. Hierbij bestaat het besef bij het Rijk dat het daarbij niet
mogelijk is om de wachtlijsten al per 1 januari 2004 volledig te hebben weggewerkt. De periode tot en
met 2006 wordt gegeven om de wachtlijstproblematiek terug te dringen. Voorts maakt de afspraak om
de vraagontwikkeling en de doelmatigheidsontwikkeling van de jeugdzorg intensief te monitoren,
belangrijk onderdeel uit van de bestuursovereenkomst. Met de monitor welke door het IPO wordt
ontwikkeld, wordt zichtbaar wanneer de Wet op de jeugdzorg niet meer binnen het financiële kader
kan worden uitgevoerd. De eerste inzichten zullen medio 2004 al beschikbaar zijn.

8LWVWHO�:HW�RS�GH�MHXJG]RUJ
De tweede ontwikkeling waarvan wij u op de hoogte willen stellen betreft uitstel van de invoering van
de Wet op de jeugdzorg. Naar aanleiding van de antwoorden van het kabinet op de schriftelijke
voorbereiding van de Eerste Kamer, heeft de Eerste Kamer besloten tot een tweede schriftelijke
vragenronde. Het gevolg hiervan is dat invoering van de Wet op de jeugdzorg per 1 januari 2004 niet
gehaald wordt. Het Rijk heeft aangegeven de wet, na aanvaarding door de Eerste Kamer (gepland in
januari), toch zo spoedig mogelijk in te voeren en niet bij voorbaat uit te gaan van een vertraging met
één jaar. Over de precieze ingangsdatum hoopt VWS zo spoedig mogelijk een besluit te nemen.
Enkele gevolgen hiervan worden opgesomd:
- provincie houdt op grond van de oude Wet op de jeugdhulpverlening de huidige

verantwoordelijkheden
- vertraging invoering recht op jeugdzorg en aansprakelijkheid van provincie
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- vertraging van de decentralisatie van de jeugdbescherming, jeugdreclassering en landelijke
voorzieningen en daarmee gemoeide overheveling van middelen naar de provincie.

De consequentie van uitstel van de wet voor het beleidskader is beperkt. Het uitstel verandert niets aan
de inhoud van het beleid. De koers van de provincie Utrecht op het gebied van jeugdzorg blijft
overeind. Echter het uitstel heeft wel gevolgen voor de fasering van een aantal actiepunten in het
uitvoeringsprogramma 2004.

.DQWWHNHQLQJHQ
De consequenties van de nieuwe Wet zijn aanzienlijk en nog niet geheel te overzien. Is er een
genoegzaam financieel kader? Willen en kunnen gemeenten lichte ambulante hulp versterken? Vallen
er geen gaten tussen lokaal jeugdbeleid en geïndiceerde zorg? Kunnen instellingen flexibel inspelen op
de vraag? Lukt het om enige marktwerking te stimuleren, zonder concessies te doen aan de kwaliteit?
Op deze vragen biedt het beleidskader nog niet de antwoorden. Wel vormt het beleidskader de agenda
om deze vragen in de komende jaren met kernpartners verder te verkennen en uit te werken.

)LQDQFLsQ
Zoals reeds gesteld, heeft de bestuursovereenkomst met het Rijk gevolgen voor de financiering in de
periode 2004-2006. In het uitvoeringsprogramma 2005 (medio 2004) komen wij hierop terug,
aangezien op dat moment meer bekend is over de meerjarige financiële gevolgen.

3URFHGXUH�LQ]HW�H[WUD�PLGGHOHQ�����
Per 1 januari 2004 ontvangen wij extra rijksmiddelen voor bestrijding van de wachtlijsten door
uitbreiding van het zorgaanbod. De precieze omvang van de extra rijksmiddelen voor de provincie
Utrecht is op dit moment nog onbekend.  Op basis van de huidige verdeelsleutel ramen wij de extra
rijksmiddelen op  780.000,- in 2004.
Naast de extra rijksmiddelen zijn er autonome provinciale middelen beschikbaar voor de bestrijding
van wachtlijsten (coalitieakkoord, frictiekosten jeugdhulpverlening). Dit betreft een bedrag van
 2.142.000,-. Daarnaast beschikken we ook over een wettelijke reserve op de doeluitkering

jeugdhulpverlening van  2.400.000,- , welke voor dit doel kan worden ingezet.

De zorgaanbieders zijn gevraagd offerte uit te brengen. Daarbij geldt dat de offertes primair gericht
moeten zijn op het reduceren van de huidige wachtlijsten. Ook de mate waarin de voorstellen
bijdragen aan de verbetering van de doelmatigheid van het zorgaanbod, vormt een belangrijk
toetsingscriterium. In januari 2004 worden de offertes beoordeeld met inachtneming van het advies
van Bureau Jeugdzorg Utrecht (heeft als indicatieorgaan inzicht in de aard van de wachtlijsten en de
behoefte aan zorg).  In februari 2004 zullen wij besluiten over de concrete inzet van de extra middelen
in 2004. Bij voorjaarsnota komen wij bij u terug met voorstellen waaraan eventueel extra beschikbaar
komende middelen besteed kunnen worden en wat dat betekent voor de resterende wachtlijsten.

5HDOLVDWLH
Het beleidskader beschrijft op hoofdlijnen wat de provincie op het gebied van jeugdzorg wil bereiken.
De tijdshorizon van het beleidskader is 4 jaar. Binnen deze termijn zullen de doelstellingen welke voor
2007 zijn geformuleerd, gerealiseerd zijn. Het uitvoeringsprogramma geeft aan welke acties dit met
zich meebrengt voor de provincie, gemeenten en jeugdzorginstellingen in het jaar 2004 om de
doelstellingen in 2007 te bereiken. Concrete invulling vindt plaats in overleg met gemeenten, bureau
jeugdzorg, zorgaanbieders jeugdhulpverlening etc. (afhankelijk van het actiepunt).
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&RPPXQLFDWLH
Het beleidskader wordt gebruikt om een nieuwe korte publieksvriendelijke brochure over ons
jeugdzorgbeleid samen te stellen. In 2000 is een dergelijke brochure verschenen. Deze is inmiddels
achterhaald, terwijl ons regelmatig vragen bereiken over de jeugdzorg en de provinciale rol op dit
gebied.

%LMODJHQ
- Provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2004-2007 en Uitvoeringsprogramma 2004 (incl. bijlagen)

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


