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Inleiding

Op basis van de Wet op de Jeugdzorg moet elke 4 jaar een beleidskader worden vastgesteld en elk jaar
een uitvoeringsprogramma.Vorig jaar heeft de provincie Utrecht een beleidskader 2004-2007
opgesteld dat al geschreven was op basis van de nieuwe wet. In verband met het uitstellen van de
inwerkingtreding van de Wet op de Jeugdzorg is het juridisch echter noodzakelijk om een beleidskader
2005-2008 te maken.  Het onderliggende beleidskader 2005-2008 is een update van het beleidskader
2004-2007 en bevat het uitvoeringsprogramma 2005. Het beleid is niet gewijzigd ten opzichte van het
vorige beleidskader.
Omdat het beleidskader 2004-2007 al geschreven is op basis van de nieuwe wet, komt het nieuwe
beleidskader grotendeels overeen met het kader 2004-2007. Het landelijke beleidskader vormt de basis
voor de provinciale beleidskaders (zie ook art 31 van de Wet). De provincie Utrecht heeft de hieruit
voortvloeiende acties in het beleidskader opgenomen.
In het algemeen geldt dat doordat de wet een jaar later in werking treedt, de planning van een aantal
acties is aangepast.
Het huidige kader is geactualiseerd (aangepast aan de huidige stand van zaken) en geeft daarnaast
weer welke taken voortvloeien uit nieuwe landelijke beleidsontwikkelingen met name op het gebied
van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het kader 2005- 2008 bevat geen beleidswijziginge ten
opzichte van het kader 2004-2007.
De belangrijkste verschillen op een rijtje:
Hoofdstuk 2: geactualiseerd op basis van nieuwe gegevens.
Hoofdstuk 3: aangepast aan landelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van jeugdbescherming
(beter beschermd, Delta plan), jeugdreclassering (jeugd terecht), decentralisatie SGJ en jeugd-GGZ.
Hoofdstuk 4: geactualiseerd met name met betrekking tot landelijke ontwikkeling op gebied van civiel
rechtelijke plaatsingen in Justitiële Jeugdinrichtingen.
Naast het zo effectief mogelijk inzetten van de extra beschikbare middelen vormt het versterken van
de doelmatigheid van de jeugdzorg ook een belangrijk instrument bij het terugdringen van de
wachtlijsten. De  zorgaanbieders zijn op dit moment bezig met het verbeteren van de doelmatigheid en
efficiëntie.
Hoofdstuk 5: geactualiseerd met name voor wat betreft de planning van het afsluiten van de
bestuurlijke akkoorden onder invloed van het beschikbaar komen van de middelen uit het
stimuleringsfonds.
Hoofdstuk 6: geactualiseerd aan de huidige stand van zaken.
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Hoofdstuk 7: idem.
Hoofdstuk 8: aangepast aan de uitkomsten van het afgesloten bestuurlijk akkoord tussen rijk en
provincies en gsr’s (financieel kader, verplichting tot doelmatigheidsinspanning en het beschikbaar
komen van extra middelen). Bovendien bevat hoofdstuk 8 het financieel uitvoeringsprogramma 2005
oftewel de basis voor de aanvraag van de doeluitkering.
Het ontwerp beleidskader is tot stand gekomen conform de nieuwe wet op de jeugdzorg
voorgeschreven procedures.
Bij het tot stand komen van dit beleidskader zijn de zorgaanbieders, bureau jeugdzorg en de Raad voor
de kinderbescherming betrokken geweest. Hun reacties zijn meegenomen in dit beleidskader
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Besluit

Besluit van 10 januari 2005 tot vaststelling van het provinciaal beleidskader Jeugdzorg-2005-2008 en
het uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2005.

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 26 oktober 2004, dienst/sector WEB/DMO, nummer
2004MEC001717i

Gelet op; artikel 31, eerste lid van de Wet op de Jeugdzorg.

Besluiten:

Het provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2005-2008 en het uitvoeringsprogramma 2005 vast te stellen
zoals weergegeven in bijlage 1 bij dit besluit.

voorzitter,

griffier,
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 Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Kanttekeningen
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 alle antwoorden. Wel vormt het beleidskader de
agenda om deze vragen in de komende jaren met kernpartners verder te verkennen en uit te werken.

Realisatie
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
2008 zijn geformuleerd, gerealiseerd zijn. Het uitvoeringsprogramma geeft aan welke acties dit met
zich mee brengt voor de provincie, gemeenten en jeugdzorginstellingen in het jaar 2005 om de
doelstellingen in 2008 te bereiken. Concrete invulling vindt plaats in overleg met gemeenten, bureau
jeugdzorg, zorgaanbieders etc (afhankelijk van het actiepunt).

Communicatie
Het vorige beleidskader (2004-2008) is middels een korte populaire versie breed extern
gecommuniceerd. Omdat er met het nieuwe beleidskader geen wijzigingen in beleid komen wordt dat
alleen onder direct betrokkenen verspreid.

Bijlagen
- Provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2005-2008 en Uitvoeringsprogramma 2005 (incl.bijlagen).

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr. B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


