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Bijlage(n): Provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012 en Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2009 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
De planning voor (bij)sturing van de jeugdzorg door het Rijk en de provincies/ grootstedelijke regio’s 
wordt geregeld in Hoofdstuk 5 van de Wet op de jeugdzorg (art.30 t/m 36).  
Daarin staat dat Provinciale Staten eens in de vier jaar een Provinciaal Beleidskader vóór 1 december 
vaststellen dat gebaseerd is op het landelijke Beleidskader. Daarnaast is er het door de Minister van 
Jeugd en Gezin opgestelde programma “Alle kansen voor alle kinderen 2007-2011”. 
Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten tevens vóór 1 december een Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 
vast. Er is gekozen het provinciaal beleidskader en het uitvoeringsprogramma te bundelen in één 
document.  
 
U wordt gevraagd het Provinciaal Beleidskader vast te stellen en het Uitvoeringsprogramma 
Jeugdzorg 2009 voor kennisgeving aan te nemen. Hieronder volgt een korte toelichting van beide 
onderdelen. 
 
Het Provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2009-2012 betreft voornemens in het reguliere beleid voor de 
jaren 2009-2012, waarin het eerder op 19 mei 2008, door Provinciale Staten vastgestelde programma 
Utrechtse Jeugd Centraal een belangrijke impuls is en dus onderdeel van uit maakt.  
Uitgangspunt bij de vaststelling van de beleidsvoornemens is dat het aanbod van jeugdzorg aansluit bij 
de behoefte van cliënten en bij het uitgangspunt dat jeugdzorg in het algemeen het meest doelmatig en 
meest doeltreffend plaatsvindt, zo dicht mogelijk bij de plaats waar de cliënt duurzaam verblijft en 
gedurende een zo kort mogelijke periode.  
 
Het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2009 betreft een uitwerking voor het eerste jaar, van het nog 
vast te stellen provinciale beleidskader jeugdzorg 2009-2012. 
Het in het beleidskader geïntegreerde Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2009 is het eerste uit de P&C 
cyclus dat betrekking heeft op het beleidskader 2009-2012 en bevat: 
- Een inhoudelijke en financiële verantwoording aan het Rijk over de jeugdzorg in het afgelopen 

jaar 2007 (t-2).  
- De inhoudelijke en financiële stand van zaken met betrekking tot het lopende jaar 2008 (t-1) 
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- De beleidsvoornemens voor het komende jaar 2009 (t) en de aanvraag voor de doeluitkeringen 
jeugdzorg voor 2009 bij het Rijk. Inclusief een financieel kader voor de te bekostigen activiteiten 
door het Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders. 

Daarbij vindt een concrete vertaling plaats van de voornemens uit het provinciale beleidskader 2009-
2012. Deze voornemens zijn er op gericht om jeugdigen uit de provincie op tijd en adequaat jeugdzorg 
te bieden daar en wanneer dat nodig is. Het uitvoeringsprogramma Jeugdzorg geeft jaarlijks aan in 
hoeverre voortgang is geboekt met het realiseren van deze beleidsvoornemens. 
 
Met de vaststelling van het Provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2009-2012 en vaststelling van het 
Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2009 door respectievelijk Provinciale Staten en Gedeputeerde 
Staten en verzending van beiden aan de Minister van Jeugd en Gezin, geven zij invulling aan de 
provinciale verantwoordelijkheden voor de jeugdzorg zoals neergelegd in de Wet op de jeugdzorg (art. 
31 en 32).  
 
Financiële consequenties 
Op basis van het Beleidskader vindt jaarlijks besteding van de doeluitkering plaats door middel van 
subsidiëring van Bureau Jeugdzorg en jeugdzorgaanbod. Deze besteding is reeds opgenomen in de 
begroting met een totaalbedrag van € 95.298.000 en bestaat uit een doeluitkering van het Rijk ad 
 € 92.100.000 en autonome provinciale middelen ad € 3.198.000. 
De middelen voor het programma Utrechtse Jeugd Centraal  met een totaalbedrag van  € 20.476.000 
voor de periode 2008-2011 zijn volledig autonome provinciale middelen (coalitieakkoord).  
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
Het betreft een wettelijke verplichting waarbij ook autonome middelen worden ingezet. 
 
Voorgesteld wordt; 
Dit Provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012 vast te stellen; 
Dit Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2009 voor kennisgeving aan te nemen 
 
Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Besluit 

Besluit van 10 november 2008 tot vaststelling Provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012  
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 september 2008, afdeling MOW, nummer 
2008INT225405; 
 
Overwegende;  
Dat in de wet op de jeugdzorg (art. 31, lid 1) geregeld is dat Provinciale Staten eens in de vier jaar een 
Provinciaal Beleidskader vóór 1 december vaststellen dat gebaseerd is op het landelijke beleidskader 
 
Besluiten:  
Het Provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012 vast te stellen 
Het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2009 voor kennisgeving aan te nemen 
 
voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Wet op de jeugdzorg en de verordening jeugdzorg. 
 
2. Beoogd effect 
De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugdzorgbeleid, vervullen de regierol 
en dragen zorg voor een passend aanbod op de vraag naar jeugdzorg. Het Beleidskader geeft sturing 
en richting voor een bijdrage aan een efficiënte en effectieve provinciale jeugdzorg. De 
beleidsactiviteiten zijn geordend in de thema’s preventie en vroegsignalering, verbetering van toegang 
op de jeugdzorg, kwalitatief betere en snellere hulp en versterking van de positie van de cliënt.  
De activiteiten worden jaarlijks verantwoord in het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg. Hierin wordt 
het beoogd beleidseffect jaarlijks gemeten. 
 
3. Realisatie 
Het Provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012 beschrijft op hoofdlijnen wat de provincie op het 
gebied van jeugdzorg wil bereiken. De tijdshorizon is 4 jaar. Binnen deze termijn zullen de 
doelstellingen welke voor 2012 zijn geformuleerd, gerealiseerd zijn. Het Uitvoeringsprogramma 
Jeugdzorg 2009 geeft aan welke acties dit met zich mee brengt voor de provincie, gemeenten, Bureau 
Jeugdzorg en jeugdzorginstellingen in het jaar 2009 om de doelstellingen in 2012 te bereiken. 
Concrete invulling vindt plaats in overleg met gemeenten, Bureau Jeugdzorg en jeugdzorginstellingen, 
etc.  
 
4. Juridisch 
Het opstellen van een Provinciaal Beleidskader en Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg betreft een 
wettelijke verplichting conform richtlijnen zoals geformuleerd in respectievelijk artikel 31 en artikel 
32 van de Wet op de jeugdzorg en in artikel 4 van het Ministeriële besluit “Regeling bekostiging 
jeugdzorg”. Daarnaast bieden het landelijk Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012 en het door de Minister 
van Jeugd en Gezin opgestelde programma “Alle kansen voor alle kinderen” kaders voor het door de 
provincies te voeren beleid. 
Uitvoering vindt plaats via subsidies en doeluitkering Rijk. Er is een bestaande subsidieverordening 
jeugdzorg. 
 
5. Communicatie 
- Er heeft overleg over het beleidskader jeugdzorg 2009-2012 plaats gevonden met alle betrokken 
partners in de provincie Utrecht, te weten; Bureau Jeugdzorg Utrecht, de in de provincie werkzame 
zorgaanbieders, alle gemeenten, de in de provincie werkzame zorgverzekeraars, de 
cliëntenorganisaties, het Minister van Justitie en het Ministerie van Jeugd en Gezin. 
- Er is een GS-flits uitgebracht. 
- Na vaststelling zal het beleidskader jeugdzorg 2009-2012 integraal op de website van de provincie 
Utrecht beschikbaar zijn. 
 
6. Bijlagen 
Provinciaal Beleidskader jeugdzorg 2009-2012 inclusief het uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2009 
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