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Titel : Kaderbrief Jeugdzorg 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Advies van de commissie: 
 
De commissie heeft de geagendeerde stukken m.b.t. de jeugdzorg in samenhang met elkaar besproken. 
Het betreft: het statenvoorstel de Kaderbrief Jeugdzorg, de statenbrieven sturingsvisie jeugdzorg  en 
het plan van aanpak Bureau Jeugdzorg Utrecht. Alleen de Kaderbrief Jeugdzorg is geagendeerd voor 
de Staten op 28 juni a.s.   
 
Door de fracties wordt een reeks van vragen aan GS gesteld, die deels aanvullend bij memo 
voorafgaand aan de statenvergadering zullen worden beantwoord.   
In essentie betreffen de vragen/opmerkingen de volgende issues: 

- er bestaat onduidelijkheid over de pilots en de doorwerking daarvan in bestaand beleid; 
- is er voor de sleutelprojecten voldoende tijd voor implementatie van de pilots?; 
- onvoldoende lijkt te worden ingespeeld op de match tussen best practices en geformuleerde 

doelstellingen; 
- hoe gaat de interne organisatie om met de ontstane situatie (ontslag, ziekteverzuim, stijging 

workload gezinsvoogden etc.); 
- aanpak hogere case load wordt gemist i.c. verlies aan kwaliteit van de zorg; 
- wat is exact het financiële kader en hoe is de financiële positie BJU op middellange termijn?; 
- hoe vaak vindt rapportage van de wachtlijsten plaats (voorkeur per kwartaal)?; 
- in hoeverre is effectiviteit van beleid meetbaar met als uitgangspunt: “Kind staat centraal”?; 
- sterke wens tot meer contact met consultatiebureaus en onderwijs; 
- zijn de zeven doelstellingen van het programma UJC beïnvloedbaar?; 
- sterkte behoefte aan meetbaarheid van ontwikkeling van nu, naar waar het beleid op is gericht 

(of wel cijfermatige indicaties); 
- onvoldoende aanknopingspunten plan van aanpak met laatste PS-vergadering;      

 
Door gedeputeerde mevr. Haak wordt als volgt geantwoord: 

- in het najaar vindt een rapportage plaats over de pilots, de resultaten worden zo snel mogelijk 
geïmplementeerd in het reguliere beleid met als randvoorwaarde bugettaire neutraliteit; 

- gewerkt wordt aan meer resultaatgericht info (indicatoren) mbt de pilots en de doelstellingen 
van UJC; 

- in zijn algemeenheid worden de rapportages van het beleid zodanig ingericht dat de 
effectiviteit van het beleid meer meetbaar en zichtbaar wordt;   

- rapportage van de wachtlijsten vindt eens per jaar plaats, zij het dat bij “alarmsituatie”s ” de 
Staten direct geinformeerd worden; 

- de zorgaanbieders worden nauw betrokken bij de wenselijke omzetting van residentieel naar 
ambulant; 

- eind dit jaar zullen de CJG’s open gaan. De concrete invulling van het werk van de CJG’s is 
een zwaar traject en deels een zoektocht;  

- veel vragen die het bureau Jeugdzorg intern betreffen (ziekteverzuim, werkdruk, financiële 
positie, wachtlijstontwikkeling, gevoelen bij plan van aanpak) zijn primair zaken van het 
bureau Jeugdzorg zelf; 



- de kosten van de interim-directeur overstijgen de jaarlasten van een reguliere directeur niet;   
 

De statencommissie adviseert de kaderbrief Jeugdzorg te agenderen voor de statenvergadering van 28 
juni a.s. De nadere beantwoording van de gestelde vragen volgt voor de statenvergadering.  
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