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Inleiding
Het college van GS heeft ter uitvoering van het coalitieakkoord middelen beschikbaar gesteld voor
jeugdhulpverlening. Dit betreft een bedrag van € 1 miljoen, waarbij in het coalitieakkoord is
opgenomen dat deze middelen zullen worden aangewend voor investeringen in “een samenhangend
aanbod in de jeugdhulpverlening”. Daarnaast is in de PS-vergadering van 10 november 2003 bij het
vaststellen van de programmabegroting € 295.000 beschikbaar gesteld. Hierbij wordt u gevraagd deze
middelen voor de bestrijding van de wachtlijsten te reserveren.

De centrale opdracht van de provincie voor de jeugdzorg is het zorgen voor een toereikend aanbod van
jeugdzorg dat aansluit op de vraag. Door de groeiende vraag naar jeugdzorg en de reeds langer
bestaande tekorten bestaat er een spanningsvolle verhouding tussen vraag en aanbod. Er zijn grote
wachtlijsten en zonder substantiële financiële en andere impulsen zullen deze in de toekomst eerder
toe- dan afnemen. Deze wachtlijsten zijn maatschappelijk onacceptabel. Bij de invoering van de Wet
op de jeugdzorg gaat het recht op jeugdzorg gelden. (Op dit moment is het nog niet bekend wanneer
deze wet in werking zal treden, lopende 2004 of pas per 1 januari 2005.) Jeugdigen met een indicatie
van het bureau jeugdzorg hebben een juridische aanspraak op deze jeugdzorg jegens de provincie. Op
de kortst mogelijke termijn dient derhalve al het mogelijke te gebeuren om de wachtlijsten terug te
dringen. Naast het zo effectief mogelijk inzetten van alle vanaf 2004 beschikbare (extra) middelen
betekent dit ook het verbeteren van de effectiviteit en de efficiency van de jeugdzorg.

Voor het inzetten van de extra middelen is een plan ontwikkeld. Deze extra middelen betreffen naast
de middelen van het coalitieakkoord extra rijksmiddelen en ruimte die kon worden gevonden binnen
het huidige budget van de jeugdhulpverlening. Op basis van de aan de instellingen gevraagde offertes
zal dit resulteren in concrete bestedingsvoorstellen, die in februari ter besluitvorming aan GS zullen
worden voorgelegd.
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Besluit

Besluit van 19 januari 2004 om de extra middelen voor de jeugdzorg in te zetten ten behoeve van de
wachtlijstbestrijding.

Provinciale staten van Utrecht;

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

Overwegende;
- de lange wachtlijsten in de jeugdzorg, die maatschappelijk onacceptabel zijn
- de toenemende vraag naar jeugdzorg
- vooruitlopend op de invoering van de Wet op de jeugdzorg de wachtlijsten zo veel mogelijk terug

te dringen. Dit in verband met de mogelijke wettelijke aansprakelijkheid die gaat gelden.

Besluiten:
In te stemmen met het inzetten van de extra middelen jeugdzorg voor de bestrijding van de
wachtlijsten:
− de extra structurele middelen jeugdzorg uit het coalitieakkoord (€ 1.000.000) en
− de extra structurele middelen die bij het vaststellen van de programmabegroting beschikbaar zijn

gesteld (€ 295.000)
Bovenstaande bedragen worden ingezet voor wachtlijstbestrijding naast de volgende reeds beschikbare
middelen voor jeugdzorg:
− de geraamde structurele ruimte in de doeluitkering jeugdhulpverlening (€ 470.000);
− de geraamde incidentele ruimte in de doeluitkering jeugdhulpverlening (€ 2.400.000);
− de structurele provinciale middelen voor frictiekosten jeugdhulpverlening (€ 377.000).

voorzitter,

griffier,
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 Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect
Het beoogde effect is het terugdringen van de wachtlijsten. Medio 2003 stonden er 296 cliënten langer
dan 45 dagen op de wachtlijst voor de geïndiceerde zorg. Uitgaande van de gemiddelde kosten per
wachtende cliënt zou met het wegwerken van deze wachtlijsten, op basis van de meest actuele
gegevens, een bedrag gemoeid zijn van € 9,9 miljoen. Het wegwerken van de wachtlijsten bij de
toegang (bureau jeugdzorg) komt neer op een bedrag van ongeveer € 1 miljoen. De komende jaren is
bovendien de verwachting dat de autonome vraag naar jeugdzorg zal toenemen. De landelijke
taskforce wachtlijsten voorziet een autonome groei van 2,5%.
Op dit moment is een offerte verzoek aan de (Utrechtse) zorgaanbieders gestuurd. Daarbij is een
model ontwikkeld dat de criteria geeft waarop zal worden getoetst bij de beoordeling van de offertes.
De belangrijkste  aspecten van deze offerte zijn:
-welke knelpunten van de wachtlijsten worden bestreden
-wat is het effect op de wachtlijst (en snelheid waarmee de extra zorg daadwerkelijk kan worden
aangevangen)
-draagt het bij aan de effectiviteit/doelmatigheid van het zorgaanbod
-wordt met het geoffreerde zorgaanbod zorgvernieuwing beoogd
-wat zijn de kosten van de geoffreerde zorg
Na de beoordeling van de offertes zal een selectie worden gemaakt welke ter advies aan bureau
jeugdzorg zal worden voorgelegd. Als onafhankelijke partij geeft zij advies aangezien zij een meer
gespecificeerd inzicht heeft in de aard van de wachtlijsten en de behoefte van de zorg. Met
bovenstaande procedure wordt al zoveel mogelijk aangesloten bij de nieuwe
verantwoordelijkheidsverdeling onder de Wet op de jeugdzorg en de rol die de provincie daarbinnen
heeft.
Het streven is de uiteindelijk gekozen offertes in een bestedingsvoorstel ter goedkeuring op 17 februari
2004 aan GS voor te leggen. Op dat moment kan een inschatting worden gemaakt van de effecten van
de extra middelen op de omvang van de wachtlijsten. Goedkeuring van PS op bovenstaand plan van
besteding in januari 2004 is noodzakelijk opdat de instellingen zo snel mogelijk in 2004 aan de slag
kunnen met het wegwerken van de wachtlijsten.

Argumenten
Het belangrijkste argument voor het inzetten van de middelen van het coalitieakkoord voor het
aanpakken van de wachtlijsten is het feit dat grote wachtlijsten in de jeugdhulpverlening
maatschappelijk onacceptabel zijn. Daarnaast is het van belang om voorafgaand aan de invoering van
de Wet op de jeugdzorg de wachtlijsten zo veel mogelijk terug te dringen. Dit in verband met de
mogelijke wettelijke aansprakelijkheid die dan gaat gelden.

Financiën
Naast de extra provinciale middelen uit het coalitieakkoord zullen de volgende middelen worden
ingezet voor de bestrijding wachtlijsten jeugdzorg:
Extra rijksmiddelen € 0,78 miljoen in 2004 oplopend tot € 2,62 miljoen in 2007. Dit betreft een

raming gebaseerd op de huidige verdeling van de doeluitkering. De
daadwerkelijke verdeling is in december 2003 bekend.

Wettelijke reserve jhv € 2,4 miljoen; dit betreffen incidentele middelen en betreft de egalisatiereserve
van de doeluitkering.
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Doeluitkering € 0,47 miljoen; dit is structurele ruimte binnen de doeluitkering die nog niet is
besteed.

Frictiekosten jeugd € 0,38 miljoen; dit zijn structurele provinciale middelen die jaarlijks
incidenteel zijn ingezet binnen knelpunten in de jeugdzorg. Deze zullen nu
ook structureel worden aangewend voor wachtlijstbestrijding.

Realisatie
De offerteverzoeken zijn op 26 november aan de instellingen jeugdhulpverlening verstuurd. Voor 5
januari 2004 kunnen de offertes worden ingediend. In de periode tot 30 januari 2004 zal de
beoordeling door de provincie plaatsvinden (eventueel nog gesprekken met de instellingen) en advies
worden gevraagd aan bureau jeugdzorg. Vervolgens zullen de definitieve afspraken met de
instellingen worden gemaakt en deze in een concreet bestedingsvoorstel aan GS worden voorgelegd
op 17 februari.

Communicatie
In een persbericht zal de extra gerealiseerde jeugdzorg onder de aandacht worden gebracht.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


