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Inleiding 
 

Aanleiding 
De eerste voortgangsrapportage Utrechtse Jeugd Centraal (welke als bijlage bij deze brief is 
bijgevoegd) geeft inzicht in de eerste resultaten, ontwikkelingen binnen de programma context, 
voortgang op de programmadoelstellingen, programma uitgaven en de conclusies die hier aan 
verbonden kunnen worden van het programma Utrechtse Jeugd Centraal (UJC). Deze 
voortgangsrapportage is de eerste in een cyclus van jaarlijkse rapportages aan u over de uitvoering van 
het UJC. 

Voorgeschiedenis 
Op 19 mei 2008 stemden u in met het programmaplan Utrechtse Jeugd Centraal. Met de uitvoering 
van het UJC wordt een praktische invulling gegeven aan de slotverklaring van de conferentie 
Utrechtse Jeugd Centraal van 11 oktober 2007. Een slotverklaring waarin bestuurders van lokale 
overheden en -voorzieningen, provinciale jeugdzorgaanbieders, onderwijspartners, de justitieketen, 
GGZ-instellingen, LVG-instellingen, Bureau Jeugdzorg en provincie gezamenlijke ambities voor de 
jeugdzorg in de periode 2007-2011 hebben geformuleerd.  
 

Essentie / samenvatting: 
Nu we een klein jaar op weg zijn met de uitvoering van het UJC zijn de eerste resultaten van de 
gezamenlijke inspanningen zichtbaar. Hieronder een kleine greep uit deze eerste resultaten. 
• In een intensieve en goede samenwerking met de 29 gemeenten in de provincie; 

o zijn we er als eerste in Nederland in geslaagd met alle  gemeenten in Utrecht met succes een 
gezamenlijke aanbesteding te doorlopen ten behoeve van het Elektronisch Kinddossier,  

o zijn we hard op weg met de implementatie van een provinciebreed systeem van 
risicosignalering door middel van de lokale verwijsindex risicosignalering, 

o en worden gemeenten ondersteund bij de oprichting van de Centra voor Jeugd en Gezin 
(CJG’s).
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• Er is een vliegende start gemaakt met het verbeteren en versnellen van crisishulp. Op 1 januari 
2009 was het team spoedeisende zorg (SEZ) bij Bureau Jeugdzorg operationeel. 

• Het provinciale loket voor integrale indicatie voor jongeren met een meervoudige problematiek is 
geopend. Deze jongeren hoeven nu niet meer langs een hele reeks aan balies en instituties om de 
juiste zorg te krijgen, maar kunnen geholpen worden aan één loket. 

• Met de verschillende jeugdzorgaanbieders en het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) is een 
samenwerking aangegaan voor het inzichtelijk maken van de effectiviteit van verschillende 
zorgmodules die door jeugdzorgaanbieders worden aangeboden. Als eerste provincie in Nederland 
wordt hiermee serieus werk gemaakt van het vanuit de praktijk van professionals zichtbaar maken 
van de effectiviteit van zorg die verleend wordt.  

 
Algemene beeld in de voortgangsrapportage is dat de uitvoering van het UJC in 2008 goed op gang is 
gekomen. 2008 is ook een opbouwjaar geweest waardoor sommige activiteiten en projecten met enige 
vertraging ten opzichten van de oorspronkelijke planning zijn gestart. De uitgaven binnen het 
programma zijn hierdoor achter gebleven op de oorspronkelijke programmabegroting. Dit zal tot 
aanpassing in de jaarschijven 2009 t/m 2011 leiden bij de najaarsrapportage 2009. 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
U informeren over de voortgang van het programma UJC. 

Financiële consequenties 
Geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De 1ste voortgangsrapportage UJC is de eerste in een jaarlijkse cyclus van voortgangsrapportages 
richting de commissie WMC om u te informeren over de voortgang van het programma. Deze 
rapportage is 15 mei 2009 behandelt in de stuurgroep UJC. Naast deze voortgangsrapportage wordt op 
dit moment een eerste audit uitgevoerd door de auditcommissie UJC bestaande uit externe experts. De 
eerste audit dag heeft plaats gevonden op 23 april. De tweede auditdag zal plaats vinden op 11 juni. 
Deze eerste audit heeft vooral een opbouwend karakter. Op dit moment wordt gebouwd aan kaders en 
randvoorwaarden om het kind en gezin centraal te kunnen stellen bij effectieve en afgestemde 
hulpverlening. Hebben we bij het bouwen aan de kaders en randvoorwaarden nog wel het 
gezamenlijke doel voor ogen? Is aannemelijk dat het kind daadwerkelijk iets gaat merken van de 
huidige inspanningen? Het verslag van deze audit zal na bespreking in de stuurgroep UJC van 
september 2009 ter informatie aan u worden toegezonden.  
 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van de in de bijlage toegevoegde 1ste Voortgangsrapportage UJC.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


