
College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

1

Aan Provinciale Staten Datum : 9 mei 2011 
Statencommissie Wonen, Maatschappij en Cultuur Uw kenmerk : PS2011WMC02 

bijlage 1 
 Ons kenmerk :  
 Contactpersoon : Theo van Nieuwpoort 
 E-mail : Theo.van.nieuwpoort 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 2983 
 Bijlage(n) : 1 
 

Onderwerp: Rapportage audit Utrechtse Jeugd Centraal 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 
Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
de audit van het programma Utrechtse Jeugd Centraal (UJC) is op 25 maart 2011 in de 
stuurgroep UJC besproken en vastgesteld. De audit is een onafhankelijke rapportage over de 
voortgang van het programma en uitgevoerd door de DSP-groep.  
De vraagstelling van de audit is tweeledig. Enerzijds is een evaluatie gevraagd over de 
voortgang van het programma op effectiviteit en efficiency. Anderzijds is om advies gevraagd 
over de vraag hoe kan worden ingespeeld op de nieuwe ontwikkelingen i.c. de transitie in 
relatie tot het programma UJC. 
 
Audit 
Ten aanzien van de audit constateert de stuurgroep dat het geschetste beeld van de activiteiten 
en projecten binnen de programmalijnen herkenbaar is. De audit geeft op een aantal punten 
kritiek op het programma, maar laat ook zien dat er meters zijn gemaakt het afgelopen jaar. 
Uit de audit blijkt dat niet alle projecten zijn geslaagd en dat soms bijsturing nodig is. Ten 
aanzien van de transitie van de jeugdzorg worden in de audit aanknopingspunten voor meer 
focus geboden.  
 
De stuurgroep is van oordeel dat de vernieuwingkracht die het programma UJC in zich heeft, 
in de audit niet volledig tot zijn recht is gekomen. De stuurgroep is er van overtuigd dat er 
veel concrete resultaten zijn bereikt met de UJC-projecten, en dat er binnen de jeugdzorgketen 
in de provincie Utrecht een cultuuromslag heeft plaatsgevonden.  Op basis van deze 
aanbevelingen, is een herijkt  uitvoeringsprogramma UJC 2011 opgesteld waarop de stuurgroep UJC 
eind maart 2011 haar advies heeft gegeven.  
 
Op grond van het Coalitieakkoord 2011-2015 van april 2011, zal GS een nieuwe afweging maken voor 
het uitvoeringsprogramma UJC 2011 en bezien welke activiteiten in 2011 in dit kader zullen worden 
voortgezet. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
De auditrapportage en de begeleidende brief van de stuurgroep UJC voor kennisgeving aan te nemen. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
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De secretaris, H. Goedhart 


