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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
Voorgeschiedenis 
In het programma Utrechtse Jeugd Centraal (UJC) is opgenomen dat een auditcommissie 
jaarlijks kritisch naar de voortgang kijkt om zo bij te dragen aan de kwaliteit van het 
programma. Op 23 april en 11 juni 2009 heeft de auditcommissie UJC een eerste audit 
gehouden. Het ging er om een goed beeld te krijgen van hoe de samenwerking tussen 
ketenpartners van de grond komt en hoe het leidende principe van het programma: krijgen we 
de zorg bij het kind, vorm krijgt? De auditcommissie is een ‘critical friend’, die een analyse 
van sterke en zwakke punten maakt, om aldus een extra impuls te geven aan de volgende fase.  
 

Essentie / samenvatting 
Voor deze eerste audit UJC heeft de auditcommissie met alle bestuurlijke trekkers van de 
programmalijnen van het UJC en de gedeputeerde Jeugdzorg gesprekken gevoerd en is door 
de bestuurlijk trekkers een zelfevaluatie gehouden. Op basis hiervan is begin augustus door de 
auditcommissie het verslag ‘Van beweging naar ontwikkeling’ geschreven.

In bijgevoegde notitie is de bestuurlijke reactie op deze audit uitgewerkt. In deze reactie wordt 
aangegeven hoe de twee belangrijkste aanbevelingen van de commissie in het programma 
worden opgepakt.  
Het gaat dan om: 

1. het versterken van de sturing op de leidende principes van het UJC gericht op 
praktische resultaten en  

2. het aanbrengen van focus met de stuurgroep door de prioritering van 
programmaonderdelen die de kern van het programma raken, dwars door 
programmalijnen heenlopen en samenwerking vragen van meerdere actoren. 

 



Meetbaar / beoogd beleidseffect 
In de reactie op de eerste audit UJC wordt aangegeven dat de aanbevelingen van de 
auditcommissie op drie plekken tot bijstelling binnen het programma en de 
programmaorganisatie leiden: 

1. Het versterken van de sturing op de provinciale zorgaanbieders en bureau jeugdzorg 
op de programmadoelstelling waar de gedeputeerde Jeugdzorg begin 2010 de 
commissie WMC nader over zal informeren. 

2. Het versterken van de gezamenlijke sturing van de bestuurlijk trekkers op de 
doelstellingen van het UJC. 

3. Het aanbrengen van focus in de prioritering van de stuurgroep UJC door het 
benoemen van zeven sleutelprojecten met een top drie voor de agenda in 2010. 

 

Financiële consequenties 
Geen 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
N.v.t. 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
N.v.t. 
 
Voorgesteld wordt de wijze waarop Gedeputeerde Staten invulling geeft aan de aanbevelingen 
van de auditcommissie Utrechte Jeugd Centraal vast te stellen. 
 
Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
 

Bijlagen 
- Memo ‘Reactie GS op eerste audit Utrechtse Jeugd Centraal’ 
- Bijlage 1: Overzicht speerpuntprojecten UJC 



Ontwerp-besluit 

Besluit van 23-11-2009 houdende reactie GS op eerste audit UJC 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 november 2009, afdeling MOW, nummer 
2009INT252070; 
 
Gelezen;  
 
Overwegende;  
 
Gelet op;  
 
Artikel 158 Provinciewet 
 

Besluiten:  
 
De wijze waarop Gedeputeerde Staten invulling geeft aan de aanbevelingen van de 
auditcommissie Utrechte Jeugd Centraal vast te stellen. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
 


