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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. Naar aanleiding hiervan 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 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. 
 
Het jeugdzorgstelsel zal de komende periode drastisch veranderen. Mede op basis van diverse 
adviezen, waaronder de parlementaire werkgroep ‘Toekomstverkenningen’, is de gewenste 
stelselwijziging opgenomen in het huidige regeerakkoord. 
In essentie komt de voorgenomen stelselwijziging conform het regeerakkoord op het volgende neer: 

- de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg komt integraal bij de gemeenten te 
liggen, 

- de financieringsstromen worden gebundeld, 
- het beroep op jeugdzorg moet worden verminderd en de bureaucratie moet worden beperkt 

 
Uiterlijk in 2016 moet de decentralisatie van alle onderdelen van de jeugdzorg gerealiseerd zijn.  
 
In verder doorgevoerde samenwerking met gemeenten blijven wij ons inzetten, zolang wij 
verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg, voor een meer integrale, effectieve en toekomstbestendige 
jeugdzorg, echter zonder vooruit te lopen op de rijksplannen ten aanzien van de overdracht van 
verantwoordelijkheden (transitie). 
 
Zoal wij hebben aangegeven in het coalitieakkoord, ligt daarbij de focus op preventie- en licht 
zorgaanbod. Verbetering van de zorgverlening is gericht op versterken van de eigen kracht van het 
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kind en op methodieken die de natuurlijke netwerken van het kind verstreken. Zolang de provincie 
verantwoordelijk is voorde inkoop van jeugdzorg, sturen wij op resultaten en effecten van afgeronde 
behandelingstrajecten 
 
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 2012.  
 
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  
Wij lopen niet voor uit op de rijksplannen met betrekking tot de overdracht van de jeugdzorg naar 
gemeenten. Het voorgestelde beleid borduurt voort op de al ingang gezette vernieuwing en verbetering 
van de huidige jeugdzorg. 
 
Voorgesteld wordt om de kaderbrief Jeugdzorg vast te stellen.  
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, H. Goedhart 
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Besluit 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 27 juni 2011; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 mei, afdeling MOW, nummer  2011INT268983 
 
Gelezen het bijgevoegde Statenvoorstel; 
 
Overwegende  
dat zij besloten hebben om de kaderbrief voor het uitvoeringsprogramma jeugdzorg 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 2012 vast te stellen, met dien verstande dat de missie, 
op pagina 3, bijlage 4, luidt:     
 “Alle Utrechtse kinderen groeien veilig, en zo goed mogelijk, thuis op”. 
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
 



- 4 - PS2011WMC02 



- 5 - PS2011WMC02 

Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag  
De Wet op de jeugdzorg schrijft voor dat Provinciale Staten iedere vier jaar het beleidskader 
Jeugdzorg vaststellen en vervolgens jaarlijks toetsen of bijstelling nodig is (artikel 31, lid 6). 
Voor de jaarlijkse toetsing en mogelijke bijstelling geeft de wet geen nadere invulling. 
Ook het rijk beziet jaarlijks of het landelijk beleidskader bijstelling behoeft (art. 36 WjZ). 
Bijstelling van het landelijk beleidskader door het rijk kan nopen tot bijstelling van het 
provinciale beleidskader en / of het provinciale uitvoeringsprogramma.  
 
2. Beoogd effect 
 
Provinciale Staten hebben in 2008 naar aanleiding van de aanbevelingen van het auditrapport 
“Sturen in vertrouwen” van Provinciale Staten, nadere invulling gegeven van 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.  
 
In deze kaderbrief wordt op hoofdlijnen de ontwikkelingen aangegeven ten aanzien van de in 
het beleidskader 2009-2012 voorgenomen eindresultaten. In deze kaderbrief worden, net als 
in het beleidskader 2009-2012, regulier jeugdzorgbeleid en de vernieuwingsagenda Utrechtse 
Jeugd Centraal met elkaar in verband gebracht. Gekozen is voor een integraal document waar 
in de voortgang wordt aangegeven van zowel het reguliere jeugdzorgbeleid als het 
programma UJC.  
 
3. Argumenten 
Het jeugdzorgstelsel zal de komende periode drastisch veranderen. Mede op basis van diverse 
adviezen, waaronder de parlementaire werkgroep ‘Toekomstverkenningen’, is de gewenste 
stelselwijziging opgenomen in het huidige regeerakkoord. 
In essentie komt de voorgenomen stelselwijziging conform het regeerakkoord op het volgende neer: 

- de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg komt integraal bij de gemeenten te 
liggen, 

- de financieringsstromen worden gebundeld, 
- het beroep op jeugdzorg moet worden verminderd en de bureaucratie moet worden beperkt 

 
Uiterlijk in 2016 moet de decentralisatie van alle onderdelen van de jeugdzorg gerealiseerd zijn.  
 
In verder doorgevoerde samenwerking met gemeenten blijven wij ons inzetten, zolang wij 
verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg, voor een meer integrale, effectieve en toekomstbestendige 
jeugdzorg, echter zonder vooruit te lopen op de rijksplannen ten aanzien van de overdracht van 
verantwoordelijkheden (transitie). 
 
Zoal wij hebben aangegeven in het coalitieakkoord, ligt daarbij de focus op preventie- en licht 
zorgaanbod. Verbetering van de zorgverlening is gericht op versterken van de eigen kracht van het 
kind en op methodieken die de natuurlijke netwerken van het kind verstreken. Zolang de provincie 
verantwoordelijk is voorde inkoop van jeugdzorg, sturen wij op resultaten en effecten van afgeronde 
behandelingstrajecten 
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4. Kanttekeningen 
Het rijk heeft nog geen uitgewerkt transitieplan. Dit vraag een goede timing in de uitvoering 
omdat gedeputeerde staten niet op de transitie willen vooruitlopen. 
 
5. Financiën 
De kaderbrief leidt niet direct tot uitgaven. Uitgaven vinden pas plaats via subsidietoekenningen of 
opdrachten voor concrete projecten en / of activiteiten. 
 
6. Realisatie 
De kaderbrief gaat uit van doelen en resultaten die in beginsel in 2012 moeten worden gerealiseerd, 
tenzij is anders in aangegeven. 
 
7. Juridisch 
Niet van toepassing 
 
8. Europa 
Niet van toepassing 
 
9. Communicatie 
Naar aanleiding van de kaderbrief vindt geen apart communicatietraject plaats. 
De directe jeugdzorgpartners zullen van de kaderbrief op de hoogte worden gesteld. 
 
10. Bijlage(n) 
De kaderbrief jeugdzorg ‘Samen verder’ 
 


