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Bijlage(n):   3 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
In februari 2008 stelden Provinciale Staten een voorstel vast met betrekking tot de invulling 
van hun volksvertegenwoordende, kaderstellende en controlerende taken op het terrein van 
jeugdzorg. Dit als uitvloeisel van de wet en een aanbeveling dienaangaande in het 
auditrapport “Sturen in vertrouwen” van Provinciale Staten. Op basis van dit voorstel krijgen 
Provinciale Staten jaarlijks, voor de zomer een Kaderbrief Jeugdzorg die PS in staat stelt om 
tijdig, voorafgaand aan de opstelling van het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma (nu dus voor 
2010) de kaders te toetsen en zo nodig bij te stellen.  
De kaderbrief Jeugdzorg  2010 ligt nu voor ter vaststelling door uw staten.  
 
Essentie / samenvatting 
In de voorliggende kaderbrief staan de kaders uit het beleidskader jeugdzorg 2009-2012 die 
voor de provincie aan de orde zijn voor het uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2010. De 
kaderbrief geeft in samenhang met de eerste voortgangsrapportage UJC sturing aan het 
uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2010.   
In het uitvoeringsprogramma 2010 worden de activiteiten en de wijze waarop deze worden 
gefinancierd in 2010 vastgelegd. De kaderbrief Jeugdzorg wordt door uw staten vastgesteld 
teneinde vooraf te kunnen sturen.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De kaderbrief biedt in samenhang met de eerste voortgangsrapportage UJC een duidelijk 
kader om de voortgang op de beleidsdoelen uit het beleidskader Jeugdzorg 2009-2011te 
toetsen en richting te geven aan de activiteiten in het uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2010. 
Dit met het oog op de realisering van beleidsdoelen jeugdzorg in 2012.  
 
Financiële consequenties 
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De kaderbrieven en uitvoeringsprogramma´s leiden niet direct tot uitgaven. Uitgaven vinden 
pas plaats via subsidietoekenningen of opdrachten voor concrete projecten.  
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Het grootste belang is dat er voortgang wordt geboekt op de belangrijkste thema’s van het 
beleidskader Jeugdzorg: 
- Preventie en vroege signalering 
- Verbeterde toegang tot geïndiceerde jeugdzorg 
- Kwalitatief betere hulp  
- Versterking positie cliënt 
- Financiële sturing en verbetering informatievoorziening. 
Resultaten op deze thema’s worden geboekt binnen een sector waar de ontwikkelingen elkaar 
snel opvolgen: o.a.  evaluatie van het stelsel, verandering van methodieken, verbetering 
indicatiestelling en invoering van een nieuwe financieringssystematiek. Door de dynamiek in 
de sector staat het behalen van resultaten vaak onder druk en is een adequate monitoring een 
belangrijk aandachtspunt.   
 

Voorgesteld wordt om de kaderbrief jeugdzorg 2010 vast te stellen. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Utrecht; 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 mei 2009, afdeling MOW , nummer 2009INT242556; 
 

Gelezen;  
Het bijgevoegde statenvoorstel 
 

Overwegende;  
 
Dat zij hebben besloten om de kaderbrief  voor het uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2010 als Staten 
vast te stellen. 
 

Gelet op;  Wet op de jeugdzorg 
 

Besluiten:  
• De kaderbrief voor het op te stellen Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2010, vast te stellen.  
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
 


