
S T A T E N V O O R S T E L

 
Datum          : 19 juni 2006 Nummer PS  : PS2006ZCW11 
Dienst/sector          :nvt Commissie    : ZCW 
Registratienummer : 2006PSU00076i Portefeuillehouder : A. Kamp 
 
Titel: Initiatief voorstel: wachtlijst indicatiestelling binnen Bureau Jeugdzorg 

 

Inhoudsopgave 
 
Ontwerpbesluit    pag. 3 
 
Toelichting    nvt 
 
Bijlage(n):   - 

Inleiding 

Door alle partijen is in de commissievergadering van 19 juni 2006 aangegeven dat de wachtlijst 
indicatiestelling binnen Bureau Jeugdzorg onaanvaardbaar hoog is en stagnerend werkt in de keten 
van hulpverlening en dat daarom een initiatiefvoorstel nodig is. De commissie  ZCW hecht, in het 
verlengde van de provinciale taak voor de jeugdzorg, bijzonder groot belang aan een goed 
functionerende jeugdzorg en aan het zo spoedig mogelijk terugdringen van de wachtlijsten; de 
commissie volgt de ontwikkelingen nauwlettend. 
 
Op dit moment vindt er in de provincie Utrecht  een onderzoek plaats naar doelmatigheid en 
effectiviteit in de Jeugdzorg. De resultaten van het  onderzoek zullen in het najaar in de commissie 
ZCW worden besproken. De uitkomst van het onderzoek en het blijven nadenken over verbeteringen 
in de jeugdzorg bieden op dit moment helaas geen oplossing voor de groeiende instroom en de 
toename van de wachtlijsten.  
Omdat het Rijk extra middelen beschikbaar stelt om de wachtlijsten op te lossen, heeft de provincie 
een “plan van aanpak” opgesteld zodat aan het einde van dit jaar alle kinderen die jeugdzorg nodig 
hebben binnen 9 weken geholpen worden.  
 
Ondanks alle goede bedoelingen en de enorme inspanning blijken er bij Bureau Jeugdzorg ruim 300 
kinderen, na aanmelding en screening, meer dan 16 tot 20 weken te moeten wachten op een 
indicatiestelling. Deze jongeren die moeten wachten op de start van een zogenaamd toeleidingstraject 
komen echter niet in aanmerking voor het extra geld. Zij staan dus formeel niet op een wachtlijst, 
worden onacceptabel laat geholpen en stagneren de doorstroming naar diverse vormen van 
hulpverlening. 
 
Daarom legt de statencie. Zorg, Cultuur en Welzijn op grond van het besluit genomen in haar 
vergadering van 19 juni 2006 dit initiatiefvoorstel voor om door beschikbaar stelling van 1 miljoen 
euro uit het positieve saldo jaarrekening 2005 de bedoelde wachtlijst geheel op te lossen voor 1 januari 
2007. In het Plan van Aanpak heeft de provincie er al rekening mee gehouden dat deze kinderen, na 
indicatie, in het vervolgtraject in aanmerking komen voor de reguliere middelen jeugdzorg. 
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Besluit 

Besluit van 3 juli 2006 
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van statencommissie Zorg, Cultuur en Welzijn van 19 juni 2006; 
 
Gelezen de inleiding van dit statenvoorstel;  
 
Overwegende dat het bestrijden van de wachtlijsten in de Jeugdzorg door de staten  wordt gezien als 
een belangrijke provinciale taak; 
 
Ook overwegende dat op dit moment de extra beschikbare rijks- en provinciale middelen onvoldoende 
lijken om de wachttijden bij het toeleidingstraject te verkorten en daardoor ruim 300 kinderen lang op 
indicatiestelling moeten wachten; 
 
Gelet op het feit dat inmiddels Bureau Jeugdzorg op verzoek van de gedeputeerde een berekening 
heeft gemaakt van de kosten voor het wegwerken van deze wachtlijst door met een bedrag van ca. 1 
miljoen ruim 300 kinderen te helpen  met indicatiestelling, het voorbereiden van een indicatiebesluit 
en het inschakelen van een casemanager;  
 
Tevens gelet op het feit dat Bureau Jeugdzorg heeft aangegeven op korte termijn over voldoende 
personeel te kunnen beschikken, zodat voor het einde van het jaar deze wachtlijst weggewerkt zal 
kunnen zijn. 
 
Besluiten:  
 
� ARTIKEL 1 
Om ten laste van het positieve saldo van de jaarrekening 2005 1 miljoen euro beschikbaar te stellen 
voor het wegwerken van de wachtlijst voor indicatiestelling binnen het bureau jeugdzorg  
 
� ARTIKEL 2 
Om de gedeputeerde te vragen zodanige afspraken te maken met Bureau Jeugdzorg dat deze wachtlijst 
zo snel mogelijk doch uiterlijk 1 januari 2007 is opgelost en om de commissie ZCW regelmatig te 
informeren over de voortgang.  
� ARTIKEL 3 
De gedeputeerde te verzoeken om aan de cie. zcw van 28 augustus 2006, vooruitlopend op de 
discussie over het doelmatigheidsonderzoek, alvast mede te delen hoe de voorlopige uitkomsten van 
het doelmatigheidsonderzoek gevolgen zullen hebben voor de aanpak van het wegwerken van deze 
wachtlijst voor indicatiestelling. 
 
voorzitter, 
 

griffier, 
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