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Bijlage(n): Kaderbrief Jeugdzorg    

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Provinciale Staten hebben in 2008 naar aanleiding van de aanbevelingen van het auditrapport “Sturen 
in vertrouwen” van Provinciale Staten, nadere invulling gegeven aan  hun volksvertegenwoordigende, 
kaderstellende en controlerende taken op het terrein van jeugdzorg. Op basis van dit voorstel krijgen 
Provinciale Staten jaarlijks, voor de zomer een Kaderbrief Jeugdzorg die Provinciale Staten in staat 
stelt om tijdig, voorafgaand aan de opstelling van het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma (in dit geval 
voor 2011) de kaders te toetsen en zo nodig bij te stellen.  
 
Essentie / samenvatting 
In deze kaderbrief wordt beknopt op hoofdlijnen de ontwikkelingen aangegeven ten aanzien van de in 
het beleidskader 2009-2012 voorgenomen resultaten. Gekozen is voor een integraal document waar in 
de voortgang wordt aangegeven van zowel het reguliere jeugdzorgbeleid als het programma UJC. De 
voortgang op detailniveau wordt in de bijlage aangegeven. 
 
Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen staat het huidige jeugdzorgstelsel onder druk. 
Mede naar aanleiding van de evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg heeft het (demissionaire) kabinet 
een standpunt ingenomen over de gewenste wijzigingen. In de visie van het kabinet is een 
stelselwijziging nodig, waarbij  de jeugdzorg die nu nog onder de provinciale verantwoordelijkheid 
valt naar gemeenten gaat. In het voorstel van het kabinet zou dit in 2018 volledig gerealiseerd moeten 
zijn. 
 
In navolging van het IPO, staan wij verbeteringen van de jeugdzorg voor op inhoudelijke gronden. Op 
basis van het huidige beleidskader zetten wij voor de komende periode in op het borgen van de 
resultaten die al zijn bereikt en het verder verbeteren van de jeugdzorg. Het betreft met name de 
implementatie van de provinciale sturingsvisie, de borging van de resultaten van het programma 
Utrechtse Jeugd Centraal en de uitwerking van het afsprakenkader rijk – provincies. Op deze wijze 
zorgen wij er voor dat de Utrechtse jeugdzorg op de toekomst is voorbereid, los van de wijze waarop 
het stelsel formeel zal worden vormgegeven. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De kaderbrief biedt in samenhang met de jaarrapportage Jeugdzorg en Utrechtse Jeugd Centraal, een 
duidelijk kader om de voortgang op de beleidsdoelen in het beleidskader Jeugdzorg 2009-2011 te 
toetsen en richting te geven aan de activiteiten in het uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2011.  
 



Financiële consequenties 
De kaderbrief leidt niet direct tot uitgaven. Uitgaven vinden pas plaats via subsidietoekenningen of 
opdrachten voor concrete projecten en / of activiteiten. 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Op dit moment valt niet te voorzien, gezien de discussie over het wettelijke jeugdzorgstelsel, hoe de 
jeugdzorg er in de toekomst uit zal gaan zien en welke rol de provincies hierin zullen krijgen. Wij 
menen in dat met de kaderbrief aangegeven koers en de uitwerking in het programma Utrechts Jeugd 
Centraal, de belangrijkste elementen voorhanden zijn om - vooral vanuit inhoudelijke overwegingen 
en het cliëntperspectief - verder te werken aan een toekomstbestendige en stelselonafhankelijke 
Utrechtse jeugdzorg.  
 
Voorgesteld wordt om de kaderbrief Jeugdzorg vast te stellen.  
 

Gedeputeerde Staten, 
 

Voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

Secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
 



Besluit 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 28 juni 2010; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 mei, afdeling MOW, nummer 2010int259661 
 
Gelezen het bijgevoegde Statenvoorstel; 
 
Overwegende dat zij besloten hebben om de kaderbrief voor het uitvoeringsprogramma jeugdzorg 
2011 als Staten vast te stellen; 
 
Gelet op de Wet op de Jeugdzorg; 
 
Besluiten:  
 
De kaderbrief in samenhang met de jaarrapportage Jeugdzorg en Utrechtse Jeugd Centraal, voor het op 
te stellen Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2011 vast te stellen.. 
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
 


