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Advies van de commissie: 
De commissie heeft het beleidskader uitvoerig besproken, waarmee de voorbereiding voor het debat in 
de Staten is afgerond. Alle fracties waren ronduit positief over het Statenvoorstel (“goede vertaalslag 
van de vernieuwingsagenda”, “aanjaagprogramma”,), maar gaven ook veel punten van aandacht en 
nadere uitwerking aan. Zorg leefde bij veel fracties of de ambities ook daadwerkelijk tijdig kunnen 
worden waargemaakt. 
 
Belangrijkste punten van de commissie: 

- veel fracties benadrukten dat het betrekken van de ouders meer moet gebeuren; 
- veel fracties vroegen duidelijke provinciale stimulering van tijdige oprichting Centra voor 

Jeugd en Gezin; 
- veel fracties willen een meer expliciet beleid rond de wachtlijsten, zodat het effect van extra 

investeringen transparanter wordt; 
- veel fracties wensen ook meer aandacht voor de nazorg vanuit de provinciale 

ketenverantwoordelijkheid. 
 
De gedeputeerde gaf op veel vragen antwoord, maar een aantal zaken verwees zij ook door naar 
andere besluitvormingsmomenten, zoals in december over de stand van zaken Bureau Jeugdzorg 
Utrecht en in het voorjaar de jaarlijkse kaderbrief jeugdzorg. Ten aanzien van de wachtlijsten gaf zij 
aan dat met het nieuwe akkoord met het rijk het in principe mogelijk zou moeten zijn om de 
wachtlijsten op termijn weg te werken, de zorgaanbieders hebben hiervoor genoeg capaciteit. Ook zij 
de gedeputeerde toe voor de Statenvergadering nog schriftelijk terug te komen op de nazorg. 
 
De VVD-fractie deed verder  het voorstel om een structureel woordvoerdersoverleg jeugdzorg in te 
voeren. De meningen hierover verschilden, ofschoon door een ieder het goed volgen van de uitvoering 
van het beleidskader en het programma Utrechtse Jeugd Centraal wordt gevoeld. De voorzitter stelde 
voor om hierover apart in een woordvoerdersoverleg verder te praten.  
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