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Bijlage(n):    

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Het ministerie voor Jeugd en Gezin heeft verzocht, een Addendum op het beleidskader te 
schrijven. Dit verzoek is aan alle provincies gedaan. Met de brief van 15 juli 2009 is 
aangegeven, welke onderwerpen in het Addendum opgenomen zouden moeten worden. 
De reden voor dit verzoek ligt in het feit, dat het ministerie het landelijke beleidskader voor 
de periode 2009 - 2012 laat in het najaar vaststelt. Voor de provincies is het dan niet meer 
mogelijk om in haar eigen beleidskader hierop te anticiperen. 
 
Voorgeschiedenis 
In het kader van het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg, heeft het ministerie voor 
Jeugd en Gezin extra middelen beschikbaar gesteld. Om een titel te hebben voor het 
beschikken van die gelden, is een aanpassing van het beleidskader noodzakelijk. Aangezien 
het gaat om de middelen die zijn gekoppeld aan het afsprakenkader 2008 - 2009, moet het 
Addendum nog dit jaar aan het ministerie voor Jeugd en Gezin worden aangeboden. Ons 
college heeft de ambtelijk voorbereide versie van het Addendum op 1 december 2009 aan het 
ministerie gestuurd, onder nadrukkelijk voorbehoud van de goedkeuring van onze Staten. 
 
Essentie / samenvatting 
In het Addendum wordt ingegaan op vermindering ervaren regeldruk, informatieverstrekking 
partners jeugdbescherming, jeugdreclassering en aanpak wachtlijsten. Met name op het 
gebied van vermindering ervaren regeldruk worden veel acties in de provincie ontplooid die 
voor het ministerie voor Jeugd en Gezin van groot belang zijn. 
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Financiële consequenties 
Het Addendum is van belang, in verband met de verstrekking van de middelen voor het 
wegwerken van de wachtlijsten, zoals afgesproken in het afsprakenkader 2008 - 2009. 
 

Voorgesteld wordt Het Addendum Beleidskader jeugd 2008 - 2012 goed te keuren, waarna 
het zal worden aangeboden aan het Ministerie voor Jeugd en Gezin 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

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

Besluit van 25 januari 2010, 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 1 december 2009, afdeling MOW, nummer 
2009INT252294; 
 

Besluiten: Addendum beleidskader jeugd 2008 – 2012 goed te keuren en aan te bieden aan het 
Ministerie voor Jeugd en Gezin. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
 


