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Inleiding 

De commissie voor de beleidsaudits van provinciale staten van Utrecht heeft op verzoek van 
provinciale staten een beleidsaudit gedaan naar de rol van de provincie bij de aansturing van de 
Utrechtse Jeugdzorg. Dit besluit spreekt uit dat provinciale staten het eindrapport van de 
auditcommissie (Sturen in Vertrouwen)  met de conclusies en aanbevelingen neemt als uitgangspunt 
voor verdere stappen. Als eerste wordt aan Gedeputeerde Staten gevraagd om een plan van aanpak op 
te stellen met betrekking tot de uitwerking en implementatie van de in het rapport gedane 
aanbevelingen. En vervolgens om dit plan van aanpak ter bespreking en besluitvorming voor te leggen 
aan de statencommissie Wonen, Maatschappij en Cultuur van 3 september 2007 en provinciale staten 
van 24 september 2007. Bij deze gelegenheden zal het inhoudelijk debat over het rapport plaats 
vinden. 
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Besluit 

Ontwerp-besluit behorende bij Sturen in Vertrouwen, eindrapport beleidsauditcommissie 
aansturing jeugdzorg 

Provinciale staten van Utrecht, 
 
Gelet op het 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 Utrechtse jeugdzorg, 
 
Gelet op het feit dat de eindrapportage Sturen in Vertrouwen door de voorzitter van de commissie voor 
de beleidsaudit is aangeboden aan provinciale staten in haar vergadering van 23 april 2007,  
 
Mede gelet op het feit dat er per 21 mei jl. een nieuw college van gedeputeerde staten is aangetreden, 
 
En gezien het advies van de commissie MEC van 4 juni 2007 om het rapport met de conclusies en 
aanbevelingen als uitgangspunt voor verdere stappen te nemen;  
 
Besluiten:  
 
Gedeputeerde Staten te verzoeken om een plan van aanpak op te stellen met betrekking tot de 
uitwerking en implementatie van de in het rapport gedane aanbevelingen en ter bespreking en 
besluitvorming voor te leggen aan de statencommissie Wonen, Maatschappij en Cultuur van 3 
september 2007 en provinciale staten van 24 september 2007. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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