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Inleiding

Met de inwerkingtreding van de Wet op de jeugdzorg op 1 januari 2005 is het noodzakelijk dat de
provincie Utrecht een nieuwe subsidieverordening jeugdzorg opstelt die aansluit bij deze Wet. Bij het
opstellen van deze verordening is zoveel mogelijk aangesloten bij hetgeen reeds is geregeld en
vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening van de provincie
Utrecht. Met de nieuwe Subsidieverordening jeugdzorg provincie Utrecht is een raamwerk opgesteld
voor de subsidiëring van bureau jeugdzorg, het zorgaanbod, de steunfunctie(s), de organisatie(s) voor
de cliënt vertrouwenspersoon en de cliëntorganisaties.

Een nadere praktische uitwerking van de subsidieverordening zal worden gegeven in een aanvullende
uitvoeringsregeling. In de verordening wordt meerdere malen verwezen naar deze uitvoeringsregeling.
Op dit moment lopen landelijke trajecten om te komen tot twee nieuwe bekostigingssystematieken;
één voor bureau jeugdzorg en één voor het zorgaanbod. Bij bureau jeugdzorg wordt gestreefd naar
invoering per 2006 en bij het zorgaanbod per 2007. De nieuwe financieringssystematiek zal
consequenties hebben voor de vaststelling van de doeluitkeringen die wij van het rijk ontvangen. Wij
zullen vervolgens de nieuwe financieringssystematiek doorvertalen in de subsidiëring naar de
instellingen. Het wijzigen van de financieringssystematiek heeft geen invloed op deze verordening
omdat de onderdelen van het subsidieproces gelijk blijven, namelijk: het indienen van een
subsidieaanvraag, de verantwoording van de subsidie en de verplichtingen van de subsidieontvanger.
In de uitvoeringsregeling jeugdzorg provincie Utrecht zal onder andere worden opgenomen de
afrekenregel voor de vaststelling van de subsidie en gestelde voorwaarden bij het indienen van de
subsidieaanvraag en de verantwoording. Dit zijn zaken die wel kunnen veranderen door het invoeren
van een nieuwe financieringssystematiek. De uitvoeringsregeling kan, indien dit noodzakelijk is,
jaarlijks worden aangepast. De subsidiënten zullen hiervan tijdig voor aanvang van het nieuwe
subsidiejaar op de hoogte worden gesteld.
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Ontwerp-besluit

Besluit van provinciale staten van 8 november 2004 tot vaststelling van de Subsidieverordening
jeugdzorg Provincie Utrecht 2004.

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 12 oktober 2004, MEC/DMO, nr. 2004MEC001495i;

Gelet op artikel 41, vijfde lid, van de Wet op de jeugdzorg;

Overwegende;
De inwerkingtreding van de Wet op de jeugdzorg op 1 januari 2005.

Besluiten:

1. Algemeen

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet op de jeugdzorg;
b. de stichting: de stichting die het bureau jeugdzorg in stand houdt, bedoeld in artikel 41,

eerste lid, van de wet;
c. zorgaanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die jeugdzorg verleent, bedoeld in artikel 41,

tweede lid, van de wet.

Artikel 2 toepasselijke wetgeving

Bij de subsidiëring krachtens artikel 41 van de wet is, naast titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht voor
zover daarvan niet bij de wet is afgeweken, tevens de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 19981

van toepassing voor zover daarvan bij deze verordening niet wordt afgeweken.

Artikel 3 regionaliteitsbeginsel en indicatie

Voor jeugdzorg ten behoeve van cliënten die voorafgaand aan de aanvang van die zorg niet duurzaam in de
provincie verbleven en ten behoeve van cliënten die daarop geen aanspraak hebben als bedoeld in artikel 3,
derde lid, van de wet wordt geen subsidie verstrekt, tenzij gedeputeerde staten bij algemeen verbindend
voorschrift of op aanvraag van de zorgaanbieder in een bijzonder geval anders bepalen.

Artikel 4 subsidieplafond

1. Het subsidieplafond voor de subsidie:
a. aan de stichting, aan de rechtspersoon, bedoeld in artikel 17, voor zover het de steunfunctie ten behoeve

van de stichting betreft, en aan de rechtspersoon, bedoeld in artikel 18, voor zover de
vertrouwenspersonen werkzaam zijn ten behoeve van de cliënten van het bureau jeugdzorg,
onderscheidenlijk

b. aan de zorgaanbieders, aan de rechtspersoon, bedoeld in artikel 17, voor zover het de steunfunctie ten
behoeve van de zorgaanbieders betreft, aan de rechtspersoon, bedoeld in artikel 18, voor zover de
vertrouwenspersonen werkzaam zijn ten behoeve van de cliënten van de zorgaanbieders, en aan
cliëntenorganisaties

 
1 Prov. blad 1997, 37, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 24 mei 2004, prov. blad 15.
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is in enig boekjaar de uitkering aan de provincie voor dat jaar, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel a,
onderscheidenlijk b, van de wet.

2. Indien een uitkering met het oog op bepaalde activiteiten of vanwege kostenontwikkelingen wordt
verhoogd of verlaagd of bijgesteld ten opzichte van het bedrag waarvan bij de verlening van
subsidies was uitgegaan, wordt het verschil in de desbetreffende subsidies doorberekend.

3. Een subsidie kan hoger worden vastgesteld dan volgt uit het eerste of tweede lid indien dat wenselijk is en
indien overschotten bij de provincie op uitkeringen in vorige jaren dat mogelijk maken of daarvoor uit eigen
middelen een bedrag op de provinciale begroting is gebracht.

4. Indien een uitkering om andere dan in het tweede lid bedoelde redenen wordt verhoogd, kunnen
gedeputeerde staten het meerdere gebruiken voor subsidiëring van meer of andere vormen van jeugdzorg.

Artikel 5 informatieplicht

De stichting en de zorgaanbieders geven gedeputeerde staten op hun verzoek ook andere dan bij wettelijke
regeling voorgeschreven informatie indien gedeputeerde staten die voor hun uitvoering van de wet nodig achten.

2. Bureau jeugdzorg

Artikel 6  doel subsidie

1. Gedeputeerde staten verstrekken de stichting subsidie ten behoeve van haar ingevolge de wet uit te voeren
taken.

2. Zij stellen de grenzen voor de taken, bedoeld in artikel 10, derde lid, van de wet.

Artikel 7 subsidiebedrag

1. Gedeputeerde staten stellen voor de in artikel 6 bedoelde taken normbedragen per activiteit vast. De
normbedragen wijken ten hoogste drie procent af van de normbedragen per activiteit, vastgesteld krachtens
artikel 39 van de wet.

2. De subsidiëring vindt plaats op basis van de door gedeputeerde staten vastgestelde normbedragen.

Artikel 8 verstrekking per boekjaar

De subsidie aan de stichting wordt per boekjaar verstrekt. Afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht is
van toepassing.

Artikel 9 aanvraag en verlening

1. Voor 15 augustus van het jaar dat voorafgaat aan het betreffende jaar stellen gedeputeerde staten de stichting
in kennis van de tenminste in hun uitvoeringsprogramma jeugdzorg op te nemen gegevens, bedoeld in
artikel 32, tweede lid, onder c, van de wet.

2. In afwijking van artikel 22 van de Algemene subsidieverordening wordt de aanvraag ingediend voor 15
september van het jaar dat voorafgaat aan het betreffende jaar.

3. Gedeputeerde staten geven een nadere regeling van de inhoud van en de bijlagen bij de aanvraag.
4. Gedeputeerde staten kunnen de stichting voorstellen de aanvraag te wijzigen.
5. Bij de beslissing op de aanvraag wordt per activiteit aangegeven voor welke omvang de subsidie is bedoeld.
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Artikel 10 besteding

1. De stichting kan voor een bepaalde activiteit verleende subsidie gebruiken voor een of meer andere
activiteiten.

2. Gedeputeerde staten stellen daarvoor algemene regels.

Artikel 11 vaststelling

1. De vaststelling van de subsidie wordt aangevraagd voor 1 april van het jaar dat volgt op het betreffende jaar.
Gedeputeerde staten geven een nadere regeling van de inhoud van en de bijlagen bij de aanvraag.

2. De subsidie voor de in artikel 9, vijfde lid, bedoelde activiteiten wordt vastgesteld op het maximum
waarvoor zij is verleend indien de activiteiten zijn verricht in de krachtens dat lid aangegeven omvang,
onverminderd afdeling 4.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht.

3. Indien de stichting met inachtneming van het bepaalde krachtens artikel 10, tweede lid, subsidie voor een
bepaalde activiteit heeft gebruikt voor een of meer andere activiteiten, wordt het tweede lid van dit artikel
toegepast op basis van de gewijzigde omvang.

4. Indien een activiteit niet in de krachtens artikel 9, vijfde lid, aangegeven omvang dan wel niet in de
krachtens artikel 10, tweede lid, gewijzigde omvang is verricht, kunnen gedeputeerde staten de subsidie
daarvoor lager vaststellen, maar ten hoogste naar evenredigheid. Zij geven hiervoor een nadere regeling.

Artikel 12 experimenten van de stichting

1. Gedeputeerde staten kunnen de stichting subsidie verstrekken ten behoeve van experimenten.
2. Zij kunnen de desbetreffende subsidieaanvraag onder meer afwijzen als het experiment niet past in hun

beleid met betrekking tot de jeugdzorg.
3. Zij kunnen de verstrekking nader regelen.

Artikel 13 egalisatiereserve

1. De stichting vormt een egalisatiereserve als bedoeld in artikel 4:72 van de Algemene wet bestuursrecht.
2. Uit de reserve worden uitsluitend de uitvoering van de wettelijke taken en het doen van de in de wet

bedoelde experimenten bekostigd.
3. Gedeputeerde staten kunnen een regeling vaststellen voor het beheer van de reserve. Zij gaan daarbij uit van

de doelstellingen van de Wet financiering decentrale overheden.
4. Gedeputeerde staten kunnen bepalen welke omvang de reserve ten hoogste kan hebben en op welke manier

overschotten zullen worden besteed als de maximale omvang is bereikt.

3. Zorgaanbieders

Artikel 14 doel subsidie

Gedeputeerde staten verstrekken aan de zorgaanbieders subsidie ten behoeve van de uitvoering van de jeugdzorg
en het verwerken van gegevens als bedoeld in de artikelen 43 en 44 van de wet.

Artikel 15 verstrekking

1. Gedeputeerde staten verdelen de in artikel 14 bedoelde taak in zorgeenheden. Per zorgeenheid stellen zij een
tarief vast.

2. De artikelen 7 tot en met 11 en 13 zijn van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 16 experimenten van de zorgaanbieders

Gedeputeerde staten kunnen een zorgaanbieder subsidie verstrekken ten behoeve van experimenten. Artikel 12 is
van overeenkomstige toepassing.

4. Steunfunctie

Artikel 17

1. Gedeputeerde staten kunnen aan een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid subsidie verstrekken
voor de uitvoering van de steunfunctie ten behoeve van de stichting of zorgaanbieders.

2. In de subsidieaanvraag worden de kosten voor de steunfunctie ten behoeve van de stichting en de kosten ten
behoeve van zorgaanbieders nauwkeurig onderscheiden.

3. De artikelen 8 tot en met 11 en 13 zijn van overeenkomstige toepassing.

5. Vertrouwenspersoon

Artikel 18

1. Gedeputeerde staten wijzen een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid aan waarbij een of meer
vertrouwenspersonen werkzaam zijn als bedoeld in artikel 57 van de wet. Zij verstrekken haar subsidie.

2. In de subsidieaanvraag worden de kosten voor de werkzaamheden ten behoeve van het bureau jeugdzorg en
die ten behoeve van de zorgaanbieders nauwkeurig onderscheiden.

3. De artikelen 8 tot en met 11 en 13 zijn van overeenkomstige toepassing.

6. Landelijk werkende instellingen

Artikel 19

1. Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken aan instellingen die voor het gehele land taken
als die van de stichting uitvoeren of zorgaanbieder zijn.

2. Deze verordening is van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van de verblijfverplichting, bedoeld
in artikel 3.

3. In hun subsidieaanvragen worden de kosten ten behoeve van de taken als die van de stichting en ten
behoeve van het aanbieden van de zorg nauwkeurig onderscheiden.

7. Cliëntenorganisaties

Artikel 20

1. Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken aan cliëntenorganisaties.
2. De artikelen 8 tot en met 11 en 13 zijn van overeenkomstige toepassing.

8. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 21 Tijdelijk besluit uitkeringen jeugdzorg

Zolang of voor zover geen normbedragen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, zijn vastgesteld krachtens artikel 39
van de wet, bepalen gedeputeerde staten de normbedragen in redelijkheid.
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Artikel 22 verleende subsidies en experimenten jeugdhulpverlening

1. De Verordening jeugdhulpverlening provincie Utrecht 19922 wordt ingetrokken.
2. Zij blijft van kracht voor de subsidies die krachtens die verordening zijn verstrekt met betrekking tot de

jaren waarin zij gold en voor alle subsidies die zijn aangevraagd krachtens artikel 7A van die verordening.

Artikel 23 overbrugging

1. Op subsidieaanvragen krachtens de Verordening jeugdhulpverlening provincie Utrecht 1992, anders dan
krachtens artikel 7A van die verordening, voor het eerste jaar waarvoor deze verordening geldt, wordt
beslist met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

2. Indien dat voor een subsidieontvanger een niet in redelijkheid te overbruggen vermindering zou inhouden,
treffen gedeputeerde staten voor hem een overgangsregeling. Indien nodig kunnen zij daartoe andere
subsidies in redelijkheid verminderen.

Artikel 24 inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005 of op het tijdstip waarop artikel 41 van
de Wet op jeugdzorg3 in werking treedt als dat later is.

2. Zij werkt terug voor zover het de beslissingen, bedoeld in artikel 23, eerste lid, betreft.

Artikel 25 citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening jeugdzorg provincie Utrecht 2004.

Voorzitter,

Griffier,

 
2 Prov. blad 1, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 17 september 2001, prov. blad 21.
3 Stb. 2004, 306.
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Toelichting op de Subsidieverordening jeugdzorg provincie Utrecht

Inleiding
Met de inwerkingtreding van de Wet op de jeugdzorg op 1 januari 2005 is het noodzakelijk dat de provincie
Utrecht een nieuwe subsidieverordening jeugdzorg opstelt die aansluit bij deze Wet. Bij het opstellen van deze
verordening is zoveel mogelijk aangesloten bij hetgeen reeds is geregeld en vastgelegd in de Algemene wet
bestuursrecht (hierna: Awb) en de Algemene subsidieverordening van de provincie Utrecht. Een nadere
praktische uitwerking van de subsidieverordening wordt gegeven in een aanvullende uitvoeringsregeling. In deze
verordening wordt ook meerdere malen verwezen naar deze uitvoeringsregeling. Met deze verordening (inclusief
uitvoeringsregeling) wordt een transparante en doelmatige wijze van bekostiging en verantwoording
gerealiseerd.

De doeluitkeringen van het Rijk aan de provincie Utrecht
Vanaf 2005 ontvangt de provincie voor de subsidiëring van de provinciale jeugdzorg in de provincie Utrecht
twee doeluitkeringen van het Rijk; één doeluitkering ten behoeve van bureau jeugdzorg, één doeluitkering ten
behoeve van het zorgaanbod. De omvang van de doeluitkeringen zal worden bepaald volgens de (nog vast te
stellen) AMvB besluit uitkeringen. De wijze waarop de omvang van de doeluitkeringen door het Rijk wordt
bepaald heeft consequenties voor de wijze waarop bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders door de provincie
zullen worden gesubsidieerd.

AMvB tijdelijk besluit uitkeringen
In 2005 zullen de doeluitkeringen worden bepaald op basis van de AMvB tijdelijk besluit uitkeringen. Dit houdt
in dat de basis van de doeluitkeringen in 2005 de historische omvang van de doeluitkering in 2004 zal zijn. De
doeluitkering zorgaanbod zal wel nog worden vermeerderd met de extra middelen voor de jeugdzorg (oplopend
tot € 47,9 miljoen landelijk in 2007). De doeluitkering bureau jeugdzorg zal nog worden aangepast met de
middelen voor de toegangstaken GGZ (€ 2,02 miljoen). De middelen voor de jeugdbeschermings- en
jeugdreclasseringstaken van bureau jeugdzorg, die tot 2005 door het ministerie van Justitie werden gefinancierd,
zullen vanaf 2005 ook aan de doeluitkering bureau jeugdzorg worden toegevoegd. Voor deze taken zal de
doeluitkering door het Rijk worden vastgesteld op basis van een ‘p x q’ systematiek (prijs x aantal eenheden).
Hierdoor zal de ontwikkeling van het aantal jeugdigen waarvoor deze taken worden uitgevoerd in de
doeluitkering worden verwerkt, zij het met een vertraging van twee jaar. De AMvB tijdelijk besluit uitkeringen
vloeit voort uit het Bestuursakkoord Financieel Kader Wet op de Jeugdzorg dat in het najaar van 2003 tussen het
Rijk, provincies en grootstedelijke regio’s is gesloten.

Nieuwe financieringssystematiek zorgaanbod
Vooralsnog is het streven van het Rijk om per 1 januari 2007 een nieuwe bekostigingswijze voor de
doeluitkering zorgaanbod te implementeren. Deze uitkering wordt gebaseerd op de te verwachten geïndiceerde
zorgeenheden (q) vermenigvuldigd met een landelijke normprijs voor die zorgeenheden (p). De zorgeenheden
zullen landelijk worden vastgesteld en vormen daarmee het vertrekpunt voor de subsidiëring van het zorgaanbod
bij de provincie. Met de invoering van de Wet op de jeugdzorg wordt meer marktwerking beoogd. Dit houdt in
dat de provincie kan afwijken van de landelijk geldende normprijzen en dat de uiteindelijk gehanteerde tarieven
voor subsidiëring per zorgaanbieder kunnen verschillen, mede afhankelijk van de geboden kwaliteit. Hiermee
wordt een prikkel voor efficiëntere uitvoering van zorg gestimuleerd. Binnen de doeluitkering dient de provincie
voldoende zorg ‘in te kopen’ om tegemoet te kunnen komen aan de zorgaanspraken van cliënten. Zorg zal
worden ingekocht op basis van de door bureau jeugdzorg geleverde informatie over de omvang en de
ontwikkeling van de geïndiceerde zorgeenheden. Informatie over de benodigde zorg, de landelijke
normbedragen en het verwachte financiële kader voor het komende jaar, is opgenomen in het (ontwerp-)
uitvoeringsprogramma dat de provincie jaarlijks opstelt. Op basis van deze informatie kunnen de zorgaanbieders
hun subsidieaanvraag voor het komende jaar bij de provincie indienen.

Nieuwe financieringssystematiek bureau jeugdzorg
Voor de niet justitiële taken van bureau jeugdzorg zullen, op basis van een landelijk onderzoek normprijzen
worden ontwikkeld. Wanneer deze zijn vastgesteld zullen deze vanaf 2006 of 2007, afhankelijk van de snelheid
van het landelijk traject, worden gehanteerd voor de bepaling van de doeluitkering bureau jeugdzorg. De
provincie zal voor de subsidiëring van bureau jeugdzorg aansluiten bij de landelijk vastgestelde normbedragen.
De provincie kan wel, op basis van de regionale situatie, afwijken van de normbedragen met ten hoogste drie
procent.
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Voor de justitiële taken (jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringstaken) gelden nu al landelijke normbedragen
op basis waarvan de doeluitkering voor deze taken wordt vastgesteld. Deze normbedragen worden ook nu al
gehanteerd voor de subsidiëring van bureau jeugdzorg voor deze taken. In het (ontwerp-)uitvoeringsprogramma
zal jaarlijks het verwachte financiële kader en de normbedragen zijn opgenomen. Op basis hiervan kan bureau
jeugdzorg voor het komende jaar een subsidieverzoek indienen.

Subsidieverordening
Tot de nieuwe financieringssystematiek voor bureau jeugdzorg en het zorgaanbod in werking treedt, geldt voor
de subsidiëring de normbedragen die nu reeds worden gehanteerd. Met deze verordening is een raamwerk
opgesteld voor de subsidiëring van bureau jeugdzorg, het zorgaanbod, de steunfunctie(s), de organisatie(s) voor
de cliënt-vertrouwenspersoon en de cliëntorganisaties. Het wijzigen van de financieringssystematiek heeft geen
invloed op deze verordening omdat de onderdelen van het subsidieproces gelijk blijven, namelijk: het indienen
van een subsidieaanvraag, de verantwoording van de subsidie en de verplichtingen van de subsidieontvanger.
Voor veel van deze zaken is verwezen naar wat hiervoor in de Awb is geregeld. In de bijlage bij deze toelichting
zijn de betreffende onderdelen van de Awb opgenomen. In de uitvoeringsregeling jeugdzorg provincie Utrecht is
de praktische uitwerking van de subsidieverordening opgenomen. Dit betreft onder andere de afrekenregel voor
de vaststelling van de subsidie en gestelde voorwaarden bij het indienen van de subsidieaanvraag en de
verantwoording. De uitvoeringsregeling kan, indien dit noodzakelijk is, jaarlijks worden aangepast. De
subsidiënten zullen hiervan tijdig voor aanvang van het nieuwe subsidiejaar op de hoogte worden gesteld.
De subsidieverordening  jeugdzorg provincie Utrecht samen met de uitvoeringsregeling jeugdzorg provincie
Utrecht vormen de basis voor de subsidiëring van de provinciale jeugdzorg in de provincie Utrecht.

Toelichting per artikel

Artikel 2 toepasselijke wetgeving
Naast de verordening zijn ook de bepalingen van de Awb en de Algemene subsidieverordening van de provincie
Utrecht van toepassing.

Artikel 3 regionaliteitsbeginsel en indicatie
De provincie Utrecht verleent alleen subsidie voor zorg aan cliënten wanneer een daartoe strekkend
indicatiebesluit van het bureau jeugdzorg of een besluit dat daaraan gelijk is gesteld, is afgegeven. Daarbij wordt
in principe alleen subsidie verleend wanneer de uitvoering van de taken door bureau jeugdzorg  of de verlening
van de zorg betrekking heeft op cliënten afkomstig uit de provincie Utrecht.
Een uitzondering op dit laatste is de landelijk werkende instelling die door de provincie Utrecht wordt
gesubsidieerd, zie artikel 19.

Artikel 4 subsidieplafond
De maximale subsidie aan bureau jeugdzorg en het zorgaanbod (inclusief de aan hen toegekende middelen voor
experimenten), de steunfunctie(s), de cliëntorganisaties en de organisatie(s) voor de cliënt vertrouwenspersoon
bedraagt in een jaar niet meer dan de doeluitkeringen van het Rijk, de eventuele opgebouwde wettelijke reserve
en eigen provinciale middelen begroot voor de besteding voor jeugdzorg.
De wijziging van de doeluitkering kan leiden tot een aanpassing van de reeds toegekende subsidiebedragen maar
kan ook leiden tot de ‘inkoop’ van meer zorg. Dit kan ondermeer afhankelijk zijn van de aard van de wijziging
van de doeluitkering.

Artikel 7 subsidiebedrag
Bureau jeugdzorg wordt gesubsidieerd op basis van normbedragen maal aantal activiteiten. Het normbedrag kan
zijn gebaseerd op een landelijk vastgesteld normbedrag of op een prijs die op provinciaal niveau is afgesproken.
Van het eerste zal sprake zijn wanneer de nieuwe financieringssystematiek voor bureau jeugdzorg is ingevoerd.
Bij de landelijke normprijzen heeft de provincie de vrijheid om maximaal 3% (naar boven en beneden) van de
landelijke normprijzen af te wijken afhankelijk van de regionale situatie.
Zie voor de subsidienormen eveneens de verwijzing in artikel 21.

Artikel 8 verstrekking per boekjaar
Het boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar. In afdeling 4.2.8 Awb zijn o.a. de volgende zaken geregeld (in de
bijlage bij deze toelichting is een kopie van deze afdeling opgenomen):
- vereisten bij de aanvraag (inhoud activiteitenplan, inhoud begroting)
- aanvullende vereisten bij eerste aanvraag
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- meldingen andere aanvragen
- subsidieverlening
- administratieverplichtingen
- meldingsplicht tekorten of overschrijdingen
- vereisen bij de aanvraag subsidievaststelling (inhoud financieel verslag, accountantscontrole en inhoud

activiteitenverslag).
- egalisatiereserve

Artikel 9 aanvraag en verlening
In het ontwerp-uitvoeringsprogramma, dat uiterlijk 15 augustus van het voorafgaande jaar bekend wordt
gemaakt, wordt jaarlijks de vigerende normbedragen en, indien bekend, de normbedragen voor het komende jaar
opgenomen. De aanvraag van de subsidie dient vóór 15 september van het jaar voorafgaand aan het betreffende
subsidiejaar te worden ingediend. Gedeputeerde staten stellen nadere regels voor de aanvraag aanvullend op de
Awb.
Naar aanleiding van de aanvraag zal nog overleg worden gevoerd dat kan leiden tot een gewijzigde aanvraag van
bureau jeugdzorg.

Artikel 10  besteding
De vraag naar de toegekende activiteiten van bureau jeugdzorg kan aanleiding zijn om te schuiven met het
budget tussen de activiteiten die aan de betreffende zorgaanbieder zijn toegekend. Gedeputeerde staten stellen
daarvoor algemene regels.

Artikel 11 vaststelling
De aanvraag van de subsidievaststelling wordt uiterlijk 1 april volgend op het betreffende subsidiejaar ingediend.
In de uitvoeringsregeling worden de aanvullende eisen van verantwoording gegeven.

Het maximale subsidiebedrag kan niet hoger zijn dan het bedrag dat maximaal is verleend. De voorwaarde is dat
de toegekende activiteiten daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Indien de capaciteit niet volledig is gerealiseerd kan
de subsidie, naar evenredigheid, lager worden vastgesteld. In de uitvoeringsregeling zal zijn opgenomen hoe de
definitieve subsidie zal worden vastgesteld, aangezien dit afhankelijk is van de op dat moment vigerende
financieringssystematiek en bijbehorende normprijzen.

Het blijft mogelijk om de subsidie met terugwerkende kracht te wijzigen ten nadele van de subsidieontvanger
conform art. 4.2.6 van de Awb. Hiervan kan sprake zijn als hetzij de activiteiten waarvoor subsidie is verleend
niet of niet geheel hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden, hetzij er niet is voldaan aan de subsidie
verbonden verplichtingen of de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

Artikel 15 verstrekking
Het zorgaanbod wordt gesubsidieerd op basis van aantallen zorgeenheden maal tarieven. Het tarief kan zijn
gebaseerd op een landelijk vastgesteld normbedrag of op de bedragen van de huidige normharmonisatie. Van het
eerste zal pas sprake zijn wanneer de nieuwe financieringssystematiek voor het zorgaanbod is ingevoerd. De
provincie kan dan per zorgaanbieder verschillende tarieven afspreken.
In het uitvoeringsprogramma worden jaarlijks de vigerende landelijke normbedragen opgenomen en, indien
bekend, de landelijke normbedragen voor het komende jaar.

Artikel 17 steunfunctie
Gedeputeerde staten kunnen subsidie verlenen aan een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid voor de
uitvoering van een steunfunctie van de stichting en de zorgaanbieder.
Deze rechtspersoon hoeft nadrukkelijk niet de stichting of een zorgaanbieder te zijn, maar kan een andere
organisatie zijn.

Artikel 18 vertrouwenspersoon
Gedeputeerde staten verlenen een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid subsidie voor de
werkzaamheden van een vertrouwenspersoon. Deze voert werkzaamheden uit ten behoeve van cliënten van de
stichting en/of zorgaanbieder.
Deze rechtspersoon hoeft nadrukkelijk niet de stichting / zorgaanbieder zelf te zijn, maar kan een andere
organisatie zijn. Op grond van de Wet is de stichting / zorgaanbieder gehouden deze vertrouwenspersonen in
staat te stellen hun werkzaamheden bij de stichting / zorgaanbieder uit te voeren.



PS2004ZCW10 -11-

 Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect
De Subsidieverordening  jeugdzorg provincie Utrecht vormt met de uitvoeringsregeling jeugdzorg
provincie Utrecht de basis voor de subsidiëring van de provinciale jeugdzorg in de provincie Utrecht.
Hiermee
wordt een transparante en doelmatige wijze van bekostiging en verantwoording gerealiseerd.

Argumenten
De nieuwe Wet op de jeugdzorg die per 1 januari 2005 in werking treedt maakt het noodzakelijk dat er
een nieuwe verordening jeugdzorg wordt opgesteld die aansluit bij de uitgangspunten van deze wet.

Kanttekeningen
De provincie Utrecht heeft ervoor gekozen het model-subsidieverordening van het IPO niet over te
nemen. Volgens de werkgroep juridische zaken van het IPO en onze interne juristen sluit dit model
onvoldoende aan op de regeling subsidiëring uit de Algemene wet bestuursrecht. Conform de
bestuurlijke toezegging zijn wel de essentiële elementen uit het IPO model in de Subsidieverordening
jeugdzorg provincie Utrecht opgenomen.

Realisatie
De concept verordening is besproken met bureau jeugdzorg Utrecht en de zorgaanbieders in de
provincie Utrecht. De door hun gemaakte relevante opmerkingen zijn in de tekst verwerkt.

Communicatie
De nieuwe subsidieverordening zal worden bekendgemaakt in het provinciaal blad en door toezending
aan het Bureau jeugdzorg en de instellingen jeugdhulpverlening.

Bijlagen
Subsidieverordening jeugdzorg provincie Utrecht 2004 en de bijbehorende toelichting.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


