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Advies van de commissie: 
De commissie heeft ter voorbereiding van het debat in de Statenvergadering van 24 september 2007 
een aantal vragen gesteld aan de gedeputeerde, die in de beantwoording werd bijgestaan door de 
interimdirecteur van Bureau Jeugdzorg Utrecht. De commissie wilde onder meer weten of de 
verbetering van de bedrijfsvoering ook geincorporeerd wordt in het meerjaren beleidsplan voor 
verbetering van de hele jeugdzorg, of de caseload-druk aangepakt gaat worden, en of de 
eindresulktaten smart afgesproken worden met Bureau Jeugdzorg Utrecht? 
Over dit laatste heeft de gedeputeerde toegezegd dat de eindresultaten vertaald worden in 
randvoorwaarden in de subsidieverordening en dat de subsidieverordening t.k.n. naar de cie. WMC 
wordt gestuurd. 
De commissievoorzitter heeft ten behoeve van de financiële transparantie van het statenvoorstel enige 
verhelderende vragen gesteld, die als volgt zijn beantwoord: 
 
“Vraag 1 
In het besluit staat niet aangegeven wat voor status GS aan het plan van aanpak geeft. En in het 
verlengde daarvan de vraag of met dit ps-besluit het Plan van Aanpak en de financiële consequentie 
daarvan in zijn geheel afgehandeld zijn of niet. 
Antwoord 
De analyse van de interim-directeur van BJU op basis van onder meer het rapport “Diagnose 
doelmatigheid Jeugdzorg Utrecht” (bureau Lysias, in opdracht van de Provincie Utrecht) heeft geleid 
tot voorliggend plan van aanpak. Het plan van aanpak betreft alle door Lysias gesignaleerde 
knelpunten en de overige knelpunten bij BJU. Wanneer de staten middelen toekennen voor dit plan 
van aanpak zal BJU het plan uitvoeren en, onvoorziene zaken voorbehouden, de resultaten boeken als 
geschetst in het plan van aanpak. Wat betreft de financiële consequenties, zie het antwoord op vraag 2. 
 
Vraag 2 
Wat betreft de financiën ook nog de volgende vraag: 
Het plan van aanpak vraagt incidenteel € 1.528.000 en structureel € 270.000.  
Dit zou een totaalbedrag van € 1.798.000 tot en met 2008 betekenen. 
In het statenvoorstel wordt tot en met 2008 € 1.195.000 uitgetrokken voor de ondersteuning 
bedrijfsvoering BJU met de mededeling dat de € 243.000 incidenteel voor de wachtlijsten niet 
gehonoreerd is in dit bedrag, omdat dit separaat wordt geregeld. Dit betekent dat er een aanzienlijk gat 
zit tussen het plan van aanpak en het statenvoorstel (€ 360.000). Welke bedragen uit het plan van 
aanpak zijn nu wel of niet inbegrepen in de € 1.195.000?  
Antwoord  
In de vraag wordt gesteld dat “tot en met 2008 € 1.195.000 wordt uitgetrokken voor ….”. Echter, dit 
besluit en de € 1.1.95.000 betreft alleen middelen voor 2007. Immers, in verband met de 
besluitvorming over het collegeprogramma, waarop niet vooruit gelopen kon worden, betreft dit GS-
besluit alleen middelen voor 2007. 
Dan zit er geen gat tussen wat gevraagd wordt en wat er nodig is. Plan van aanpak BJU structureel 
€270.000 + eenmalig € 1.168.000 -/-  € 243.000 (krijgt BJU via wachtlijstmiddelen) = € 1.195. 000,- 
Middelen voor 2008 en 2009 worden meegenomen bij de inzet van de middelen van het 
coalitieakkoord. Ook de middelen voor het plan van aanpak in 2007 zullen daaruit worden 



gefinancierd. Derhalve betreft de betaling nu uit de stelpost nog toe te wijzen middelen 2007 van de € 
1.195.000 alleen een voorfinanciering. “ 
 

2007 2008 2009

ondersteuning bedrijfsvoering bju:
- structureel 270.000 270.000 270.000
- incidenteel 1.168.000 360.000
- wordt reeds vergoed met extra middelen ivm oplopende wachtlijst -243.000
totaal 1.195.000 630.000 270.000

Aanvraag extra middelen ivm oplopende wachtlijst 1.270.000
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