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Inleiding 

Het voorliggende statenvoorstel voor het houden van een beleidsaudit  naar de provinciale rol bij de 
aansturing van Bureau Jeugdzorg Utrecht en de instellingen in de jeugdzorg is een direct gevolg van 
het onderzoek naar de doelmatigheid van de jeugdzorgketen provincie Utrecht “Diagnose 
Doelmatigheid Jeugdzorg”, dat GS heeft laten uitvoeren en in september 2006 met een standpunt 
openbaar heeft gemaakt. De statencommissie Zorg, Cultuur en Welzijn constateerde bij de 
behandeling van het onderzoeksrapport dat de aansturingsrol van de provincie zelf onvoldoende aan 
het bod komt in het onderzoek en de aanbevelingen. Dit is logisch omdat dit deel van de keten niet in 
de onderzoeksopdracht zat.  
 
Omdat het van belang is om op alle onderdelen van de keten eventuele verbeteringen voor de toekomst 
te kunnen voorstellen,  legt de commissie ZCW aan de staten voor om de commissie voor de 
beleidsaudit in dit geval een audit naar de provinciale aansturingsrol te laten verrichten. Het 
beleidsproces waar de audit zich opricht is het lopende beleidskader Jeugdzorg 2005-2008 waarin de 
provinciale rol bij de aansturing is geregeld. 
Voor de ps-vergadering van december 2006 is de behandeling van het plan van aanpak naar aanleiding 
van het doelmatigheidsonderzoek van GS voorzien. Het is de bedoeling dat de beleidsauditcommissie 
daarna – in zekere zin aanvullend - rapporteert begin 2007 voor het einde van de statenperiode over de 
aansturingsrol van de provincie gericht op mogelijke toekomstige verbeteringen. 
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Besluit 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 16 oktober 2006 tot het instellen van een beleidsaudit 
naar de provinciale rol bij de aansturing van het Bureau Jeugdzorg Utrecht en de instellingen in de 
jeugdzorg 
 
Gelet op het besluit van provinciale staten van Utrecht van 09 mei 2005 tot instelling van een 
commissie voor de beleidsaudits, 
 
Mede gelet op de mening van de commissie ZCW dat de provinciale rol in de aansturing vanwege de 
beperkte onderzoeksopdracht onderbelicht is gebleven in het doelmatigheidsonderzoek naar de 
jeugdzorgketen provincie Utrecht “Diagnose Doelmatigheid Jeugdzorg”,terwijl op dit punt ook 
verbeteringen voor de toekomst zinvol kunnen zijn, 
 
Gezien het advies van de commissie ZCW van 2 oktober 2006 om een beleidsaudit te doen uitvoeren 
naar de provinciale rol bij de aansturing van het Bureau Jeugdzorg Utrecht en de provinciale 
zorgaanbieders in de jeugdzorg op basis van het beleidskader 2005-2008;  
 
Besluiten:  
 
� ARTIKEL 1 
De Commissie van de beleidsaudits een beleidsaudit te laten uitvoeren naar de provinciale rol bij de 
aansturing van het Bureau Jeugdzorg Utrecht en de provinciale zorgaanbieders in de jeugdzorg op 
basis van het beleidskader jeugdzorg 2005-2008 provincie Utrecht en daarbij aanbevelingen te doen 
voor verbetering van deze aansturing in de toekomst; bij het onderzoek naar de provinciale rol ook de 
verschillende verantwoordelijkheden van GS en PS te bekijken, en ook ervaringen ter zake van andere 
provincies of stadsregio’s die verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg te betrekken. 
 
� ARTIKEL 2 
De Commissie van de beleidsaudits te verzoeken nog voor het eind van de lopende statenperiode 
verslag uit te brengen van haar bevindingen. 
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