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Inleiding 

De 15de aanbeveling van het rapport “Sturen in vertrouwen” van de beleidsauditcommissie van Provinciale 
Staten van Utrecht (april 2007) naar de aansturing van de jeugdzorg gaat over de invulling van de eigen rol van 
Provinciale Staten. 
 
De aanbeveling luidt: 
“Provinciale Staten moeten minder op uitvoeringsniveau en meer op beleidsniveau kaderstellend en controlerend 
actief zijn. Dit kan door jaarlijks uitvoering te geven aan de wettelijke taak om het beleidskader te evalueren. 
Daarnaast is ook belangrijk dat de staten meer werk maken van hun volksvertegenwoordigende rol jegens de 
jeugdzorg en allen die daarbij betrokken zijn.” (Sturen in vertrouwen p.20) 
 
In de toelichting van dit statenvoorstel staat de concrete uitwerking van deze aanbeveling en hoe Provinciale 
Staten deze uitwerking gaat oppakken in haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. 
In een bijlage zijn de relevante artikelen uit de Wet op de jeugdzorg opgenomen, die van toepassing zijn. 

 



PS2008WMC01  - 2 - 

 



PS2008WMC01  - 3 - 

 

Besluit 

Besluit van 18 februari 2008 tot vaststelling van de reactie Provinciale Staten op de 15de aanbeveling 
van het rapport van de beleidsauditcommissie van Provinciale Staten naar de aansturing van de 
Utrechtse jeugdzorg 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Statencommissie Wonen, Maatschappij en Cultuur van 21 januari 2008, nummer 
2008WMC6; 
 
Gelezen het Statenvoorstel reactie Provinciale Staten op de 15de aanbeveling van het rapport van de 
beleidsauditcommissie van Provinciale Staten;  
 
Overwegende dat Provinciale Staten een optimale invulling van haar eigen rol bij de wettelijke taak 
van de jeugdzorg van groot belang acht;  
 

Besluiten:  

� De invulling van de 15de aanbeveling van de beleidsauditcommissie van Provinciale Staten naar de 
aansturing van de Utrechtse jeugdzorg vast te stellen zoals weergegeven in de bijlage bij dit 
besluit 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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BIJLAGE  

Invulling van de 15de aanbeveling van de beleidsauditcommissie van 
Provinciale Staten naar de aansturing van de Utrechtse jeugdzorg 

 

1. Invulling volksvertegenwoordigende taken PS 
 
1. Contact met onze zorgaanbieders en bureau jeugdzorg 
De volksvertegenwoordigende rol kan allereerst ingevuld worden door regulier contact met de meest 
betrokken spelers bij de provinciale jeugdzorg: Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJZU) en de zorgaanbieders. Dit 
kan op diverse manieren door werkbezoek, ontmoeting, gesprek etc... Zo wordt in maart 2008 een toer langs 
de jeugdzorginstellingen gehouden. Afspraak kan zijn om jaarlijks een uitgebreid werkbezoek te doen naar 
die instellingen en met die thema’s die op dat moment relevant zijn. 
 
2. Contact met cliënten en hun ouders 
De cie. WMC en haar voorgangers hebben altijd gevonden dat er regulier contact nodig is met de jongeren 
en de ouders die het betreft,en die zijn verenigd in de op basis van de wet tot stand gekomen cliëntenraden 
en jongerenraden in de jeugdzorginstellingen. In december 2007 is voor de tweede keer de jaarlijkse 
bijeenkomst georganiseerd met de belangenbehartiger JIJ (Jij In Jeugdzorg) Utrecht. Deze traditie wordt 
jaarlijks voortgezet. De commissie WMC geeft een vervolg aan de conclusies die uit deze avonden worden 
getrokken. 
 
3.Contact met ketenpartners 
Daarnaast kan de volksvertegenwoordigende rol ook ingevuld worden richting de ketensamenwerking met 
andere betrokkenen b.v. door contacten met gemeenteraden over de aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid. 
Dit is b.v. opportuun richting vaststelling ontwikkelprogramma en nieuw beleidskader in de loop van 2008. 
Hierbij kan ook gedacht worden aan de collega volksvertegenwoordigers in de gemeenteraden. 
 
4.Thematische verdieping 
De commissie kan ook af en toe zelf zich thematisch verdiepen. Eigenstandig of in samenwerking met GS, 
zoals bij het recente werkbezoek aan het Rotterdams jeugdbeleid. Usance is ook dat GS bij inhoudelijke 
conferenties waar dat past, ook altijd de commissieleden uitnodigt. 

 
1. Invulling kaderstellende en controlerende taken PS 
 
Kaderstellend 
 
5.Het vier jaarlijkse beleidskader  
De Wet op de jeugdzorg (artikel 31  lid 1)schrijft voor dat PS iedere vier jaar het beleidskader vaststelt en 
vervolgens jaarlijks toetst of bijstelling nodig is (artikel 31 lid 6). De desbetreffende wetsartikelen vindt u in 
de bijlage. 
 
Het eerst volgende beleidskader 2009-2012 dient wettelijk door GS te worden aangeboden voor 1 oktober 
2008 en PS dient het voor 1 december 2008 vast te stellen. Dit betekent behandeling in cie. WMC van 20 
oktober 2008 en vaststelling in PS van 10 november 2008. Hieraan voorafgaand wordt in de vergadering 
van 14 april 2008 van de cie. WMC en in  PS  van 19 mei 2008 de kaderstellende Ontwikkelingsagenda 
voor de Utrechtse jeugdzorg “Jeugd Centraal”  ter besluitvorming voorgelegd. 
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6. Het jaarlijkse bijstelmoment beleidskader 
Voor het jaarlijkse bijstelmoment van het vier jaarlijks beleidskader jeugdzorg geeft de wet geen nadere 
invulling. Het is logisch om dit te doen op het moment dat de resultaten van het voorgaande jaar bekend zijn 
en het nieuwe jaarprogramma uitvoering jeugdzorg nog in de maak is, zodat eventuele bijstelling van het 
beleidskader ook effect op de uitvoering kan hebben.  
GS dienen het nieuwe jaarprogramma in concept op te sturen naar het ministerie voor 1 oktober. Dit 
betekent dat in de laatste commissieronde voor de zomer het logisch is om de bijstelling te bespreken (in 
2008 commissie WMC van 26 mei, 2009 en later nog niet gepland). Er kan dan voorafgaand aan GS 
gevraagd worden of GS zelf aanleiding ziet tot bijstelling van het kader. Bij dit debat hoort die informatie 
die hiervoor relevant is (zie bij controlerende taak punt 9) 
 
Controlerend 
 
7. Jaarcyclus 
De controletaak van Provinciale Staten verloopt allereerst via de jaarcyclus. Programmabegroting en 
jaarrekening zijn daarbij de hoofddocumenten. De jaarrekening valt ongeveer samen met het jaarlijkse 
bijstelmoment beleidskader voor de zomer. 
 
8. Jaarprogramma Jeugdzorg 
Tot nu toe is de controlerende functie niet nader ingevuld dan door het ter kennisname toesturen van de 
jaarprogramma’s jeugdzorg naar de cie. WMC. Deze kunnen uiteraard oriënterend besproken worden in de 
commissie WMC. De zwaarte van de wettelijke taak kan echter wel aanleiding zijn voor meer controle. 
 
9. Jaarverslagen 
In het kader van de actieve informatieplicht voor GS is het logisch dat PS de volgende stukken ter 
kennisname ontvangt en ook als achtergrond bij haar jaarlijks bijstelmoment voor het beleidskader gebruikt: 
-jaarverslag Bureau Jeugdzorg Utrecht 
-jaarverslag Inspectie Jeugdzorg dat op basis van de wet in het voorjaar aangeboden wordt aan het 
provinciebestuur 
- andere relevante input die de commissie nodig acht. 
 
10. Evaluatie Wet op de jeugdzorg 
In 2010 gaat het rijk de Wet op de jeugdzorg (2005) evalueren. Uiteraard zullen Provinciale Staten daarbij 
ook op hun wijze hun betrokkenheid tot uiting brengen. 
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