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Titel : Financiële en bestuurlijke maatregelen met betrekking tot de oplossingen ten aanzien van de 
vaststelling beschikking BJU 

Inhoudsopgave 
 
Besluit    pag. 3 
 
Bijlage(n):   2 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Aanleiding 
In de vergadering van de Commissie WMC van maandag 29 maart is gevraagd een 
Statenbrief op te stellen ten behoeve van bespreking in de vergadering van PS op 26 april 
2010. Het betreft een uitwerking van de financiële en bestuurlijke maatregelen die zijn 
getroffen naar aanleiding van de vaststelling van de subsidiebeschikking van Bureau 
Jeugdzorg Utrecht. 
 
Essentie / samenvatting 
In nauw overleg met Bureau Jeugdzorg Utrecht zijn zowel financiële als bestuurlijke 
maatregelen getroffen om de beschikking voor Bureau Jeugdzorg Utrecht vast te kunnen 
stellen. In bijgaande bijlage treft u deze maatregelen en de nadere uitwerking daarvan aan. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Gedragen subsidiebeschikking BJU. 
 
Financiële consequenties 
Het College is voornemens om bij de discussie over de Voorjaarsnota de volgende 
maatregelen te betrekken: 

• Opnemen van een incidentele toevoeging aan de begroting van Bureau Jeugdzorg 
Utrecht van € 788.000. 

• Opnemen van een verschuiving binnen het budget van programma 9 ten behoeve van 
€ 600.000 ten behoeve van de toegangstaken van Bureau Jeugdzorg 

• Opnemen van een risico van € 600.000 in verband met de kosten van 
gedragsdeskundig onderzoek dat gelast wordt door de rechter in verband met een 
plaatsing in de gesloten jeugdzorg. 

 

Voorgesteld wordt  
1. Kennis te nemen van de bestuurlijke en financiële oplossingen die in de bijlage genoemd worden;  
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2. De financiële consequenties te betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota; 
3. In te stemmen met de bestuurlijke oplossingen en de uitwerking van de nadere afspraken voor te 
leggen aan PS. 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Besluit 

Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 7 april 2010, afdeling MOW, nummer 2010INT258940; 
 
Gelezen;  
 
De bijlage over de voorgestelde financiële en bestuurlijke maatregelen; 
De gezamenlijke verklaring van de Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg en de gedeputeerde mw. 
Haak-Griffioen. 
 

Besluiten:  
1. Kennis te nemen van de bestuurlijke en financiële oplossingen die in de bijlage genoemd worden;  
2. De financiële consequenties te betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota; 
3. In te stemmen met de bestuurlijke oplossingen en de uitwerking van de nadere afspraken voor te 
leggen aan PS. 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
 


