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Titel : Statenvoorstel Reactie Rapportage Audit Utrechtse Jeugd Centraal 

Advies van de commissie: 

De commissie behandelde het memo van gedeputeerde mevrouw Haak met haar reactie op de 
Rapportage auditcommissie UJC uitvoerig. Ondanks het besef dat het programma UJC breed is, 
langzaam op stoom komt en niet altijd even eenvoudig stuurbaar is, toonde de commissie zich toch 
geschrokken door de rapportage van de auditcie. In de bespreking van het memo werd de mening 
breed gedeeld dat de reactie nog onvoldoende recht doet aan de belangrijkste, niet mis te verstane, 
aanbevelingen van de auditcommissie. Twee punten staan hierbij centraal. Namelijk dat de stuurgroep 
meer op resultaten in de praktijk gericht moet sturen en dat er meer integraliteit moet komen tussen de 
losse programmalijnen in enkele welgekozen pilots, omdat juist daar de kanteling van aanbod- naar 
vraagsturing gestalte kan krijgen. Daarnaast vroegen een aantal fracties om scherpere prioritering 
binnen het programma UJC en in het bijzonder de sleutelprojecten daarbinnen. 
 
Gedeputeerde mevrouw Haak gaf aan dat de auditcommissie als zelf gekozen “critical friend” er voor 
is om “lastige” rapportages te geven. In die zin kan de stuurgroep uit de voeten met de rapportage en 
gaat zij er ook mee aan de slag. De integraliteit in het programma UJC zit in de sleutelprojecten, 
waarvan zij met name wrap around care en “1 kind 1 plan” als belangrijke pilots noemde. Het ligt niet 
in haar bedoeling om meer of minder sleutelprojecten te gaan doen. Het programma draait om de 
vraag of het veld de draai kan maken van aanbod- naar vraaggericht werken. Zij is hierover 
optimistisch, maar het vergt wel de nodige tijd. Zij wijst erop dat de deelnemers hun eigen autonomie 
hebben. De provincie faciliteert, stimuleert en agendeert. 
 
Slotconclusie was dat de commissie wil dat het memo uitgebreid en gewijzigd wordt conform de 
hierboven weergegeven opmerkingen van de commissie; dit betekent vooral ingaan op de centrale 
aanbevelingen van de auditcommissie. Het memo wordt dan omgezet in een statenvoorstel dat in PS 
van 23 november 2009 kan worden geagendeerd, zodat het eventueel mogelijk is voor de staten om 
hierbij moties en/of amendementen in te dienen. De commissie heeft daarbij verzocht om beknoptheid 
in het statenvoorstel. De gedeputeerde gaf aan gehoord de commissie met een gewijzigd voorstel te 
komen. Inmiddels is duidelijk dat GS van zins is 17 november te beslissen over het statenvoorstel. 
 

Datum: 2 november 2009 

Voorzitter commissie  WMC, 
B. Nugteren 
 
Adjunct statengriffier, 
H. Schoen 
 


