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Inleiding 
Op 23 april 2007 is het eindrapport ‘Sturen in vertrouwen’ over de aansturing door de provincie van Bureau 
Jeugdzorg Utrecht en de zeven Utrechtse jeugdzorgaanbieders gepresenteerd door de externe voorzitter van de 
beleidsauditcommissie van Provinciale Staten over de aansturing door de provincie van Bureau Jeugdzorg 
Utrecht en de zeven Utrechtse jeugdzorgaanbieders. Aanleiding voor deze beleidsaudit was het in opdracht van 
de provincie uitgevoerde onderzoek naar de doelmatigheid van Bureau Jeugdzorg Utrecht en de Utrechtse 
jeugdzorgaanbieders dat in september 2006 is afgerond. In dit doelmatigheidsonderzoek is de provinciale rol niet 
nader onderzocht. De beleidsaudit gaat in op de rol van de provincie als financier en regisseur van de jeugdzorg, 
de sturingsrelatie met Bureau Jeugdzorg Utrecht en van de Utrechtse jeugdzorgaanbieders. De 
beleidsauditcommissie heeft in het eindrapport haar zorgen geuit over de sturing in de Utrechtse jeugdzorg.  Zij 
geeft aan van mening te zijn dat de provincie haar rol deze rollen actiever zou moeten kunnen invullen en is 
tegelijkertijd kritisch over het functioneren van Bureau Jeugdzorg Utrecht en de Utrechtse zorgaanbieders. De 
provincie erkent deze zorgen.  
Het eindrapport van de beleidsauditcommissie bevat 15 aanbevelingen, waarvan aanbeveling 1 t/m 14 aan GS 
zijn gericht. GS stemmen in met de conclusies en aanbevelingen van dit rapport. Hierbij treft u aan het door GS 
voorgestelde plan van aanpak voor de uitvoering van deze 14 aanbevelingen. 

Plan van aanpak  
In de aanloop naar het nieuwe beleidskader 2009-2012 neemt de provincie het initiatief om in oktober 2007 een 
startconferentie te organiseren voor alle betrokken partijen uit de jeugdzorgketen. Het beoogde resultaat van deze 
conferentie is consensus over de agenda voor het beleidsdomein jeugdzorg voor de komende jaren. Daarbij gaat 
het onder andere om: 
- Helderheid over de missie en de te bereiken doelen; 
- Duidelijkheid over de verantwoordelijkheden in de keten van preventief jeugdbeleid en jeugdzorg; 
- Afspraken over de gewenste overlegstructuur; 
- Afspraken over de ontwikkelings- en vernieuwingsagenda (waaronder een provinciebreed werkende 

verwijsindex, totstandkoming van Centra voor jeugd en gezin, een goed functionerend Elektronisch 
Kinddossier); 

- Vernieuwing van het zorgaanbod 
- Een sluitende keten van preventief jeugdbeleid-jeugdzorg met nadrukkelijke aandacht voor het terugdringen 

van doorlooptijden, wachttijden en wachtlijsten.  
 
In de aanloop naar de conferentie zal gewerkt worden aan het benodigde draagvlak en zullen partijen worden 
uitgedaagd inhoudelijke bijdragen te leveren. Het resultaat van deze conferentie zal worden belegd in een 
zogenaamd startdocument: de agenda voor het jeugd(zorg) beleid voor de komende jaren met als doel een 
sluitende aanpak voor de hulp aan kinderen en jongeren met problemen in de provincie Utrecht. 
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Een te vormen stuurgroep uit alle geledingen onder voorzitterschap van de provincie zal de verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering van de tijdens deze conferentie gezamenlijk geformuleerde en gedragen opgaven op zich 
nemen. Dit alles leidt tot een nieuw compact meerjaren beleidskader Jeugdzorg 2009-2012 dat in de loop van 
2008 aan Provinciale Staten zal worden voorgelegd.  
 
Partijen die zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan (de voorbereidingen van) de conferentie zijn:  
- Gemeenten; 
- Het onderwijsveld; 
- De justitieketen; 
- Bureau jeugdzorg Utrecht; 
- De Utrechtse jeugdzorginstellingen; 
- De jeugd- Geestelijke Gezondsheidszorg- instellingen (jeugd-GGZ); 
- De jeugd-Licht Verstandelijk Gehandicapten- instellingen (jeugd-LVG); 
- De (woordvoerders jeugdzorg van de) Statencommissie WMC. 
 
Bij de voorbereiding van de conferentie en de totstandkoming van het startdocument vormen het rapport van de 
beleidauditcommissie “Sturen in vertrouwen” en vooral de conclusies en aanbevelingen daarvan de rode draad.  
 
Andere belangrijke documenten in deze fase zijn:  
- De brief van minister voor Jeugd en Gezin aan Tweede Kamer d.d. 28 juni 2007 over het programma Jeugd 

en Gezin;  
- Het Actieplan aanpak kindermishandeling dat op 5 juli jl. door de minister voor Jeugd en Gezin mede 

namens de minister van Justitie aan de Tweede Kamer is aangeboden;  
- Het eindrapport van de randstedelijke rekenkamer “Provinciaal gesubsidieerd jeugdzorgaanbod”;  
- Het eindrapport van het door Lysias in opdracht van GS uitgevoerde doelmatigheidsonderzoek.  
 
Verder zal in de aanloop naar en tijdens de conferentie een duidelijk verband worden gelegd met reeds bestaande 
initiatieven zoals de Utrechtse bestuurderskring jeugd, waarin alle bestuurders uit de jeugdzorg (d.w.z. de 
bestuurders van de 7 Utrechtse jeugdzorgaanbieders, van de jeugd-GGZ- en van de jeugd-LVG aanbieders) zijn 
vertegenwoordigd. In het kader van de bestuurderskring zijn op dit moment diverse werkgroepen aan de slag om 
de keten van jeugdzorg sluitend te krijgen. Dit zal nog in 2007 leiden tot concrete afspraken over de uitvoering. 
De voortgang hiervan zal ook als input worden gebruikt voor de conferentie.  
 
De provincie zal nog in 2007 een externe sterkte- en zwakte analyse uitvoeren naar het Utrechtse 
jeugdzorgaanbod. Kernvragen hierbij zijn: in welke mate is er sprake van evidence-based zorgaanbod, welke 
vormen van zorgaanbod ontbreken mogelijk in het huidige Utrechtse zorgaanbod en is er sprake van voldoende 
regionale spreiding. De uitkomsten van deze analyse zullen worden gebruikt als basis voor de discussie over de 
vernieuwing van het Utrechtse zorgaanbod.  
 
Bureau Jeugdzorg Utrecht 
Zowel het Lysias onderzoek als de beleidsaudit constateren dat Bureau Jeugdzorg Utrecht niet goed functioneert. 
Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJU) heeft in april 2007 een integraal verbeterplan ingediend bij de provincie. Voor 
het beschikbaar stellen van middelen om de uitvoering van dit verbeterplan mogelijk te maken en daarmee de 
geconstateerde knelpunten op te lossen ontvangen Provinciale Staten separaat een voorstel. Een belangrijk 
onderdeel van dit plan betreft de verbetering van de bedrijfsvoering. Het plan gaat ook in op het realiseren van 
een adequate analyse van de vraag- en het aanbod van jeugdzorg in de provincie Utrecht. 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van 24 september 2007 tot het instemmen met het voorgestelde plan van aanpak voor de 
uitvoering van de aanbevelingen van het eindrapport van de beleidsauditcommissie ‘Sturen in 
vertrouwen’. 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 juli 2007, afdeling MOW, nummer 2007INT200466; 
 
Overwegende; de conclusies en aanbevelingen van het eindrapport van de beleidsauditcommissie 
‘Sturen in vertrouwen’ 
 
Besluiten:  
 
� Het plan van aanpak van GS voor de uitvoering van de aanbevelingen van het eindrapport van de 

beleidsauditcommissie ‘Sturen in vertrouwen’ vast te stellen zoals weergegeven in dit 
statenvoorstel. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
- statenbesluit november 2006 over uitvoeren van een beleidsaudit naar de Utrechtse jeugdzorg 
- Wet op de jeugdzorg 1-1-2005 
 
Financiën 
Er zijn vooralsnog geen gevolgen voor de middelen. De kosten voor de in te zetten acties kunnen worden 
gefinancierd binnen de huidige begroting. 
 
Juridisch 
n.v.t. 
 
Europa 
n.v.t. 
 
Mandaat 
n.v.t. 

Realisatie 
- Uitvoering plan van aanpak  

 
Communicatie 

- vooraankondiging conferentie  
- versturen vastgesteld statenvoorstel aan de Utrechtse jeugdzorgaanbieders en aan Bureau Jeugdzorg 

Utrecht 
 
Bijlagen 

- eindrapport beleidsauditcommissie ‘Sturen in vertrouwen’  

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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