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Titel : Statenvoorstel Kaderbrief Jeugdzorg 
_________________________________________________________________________ 
 
De commissie sprak uitvoerig over het Statenvoorstel beleidskader Jeugdzorg, waarbij ook 
hoorde de statenbrieven over de jaarrapoortage Jeugdzorg 2010 en de beleidsaudit UJC. 
Wat betreft de audit UJC gaf gedeputeerde Pennarts aan dat zij in de commissie WMC van 29 
augustus 2011 komt met een statenbrief over wat te doen met de onderbesteding in het 
programma UJC. De laatste zaken, die gebeuren vanuit het programma UJC, zullen allemaal 
dienstig zijn aan de transitie van de jeugdzorg. Verschillende fracties gaven aan de 
aanbevelingen uit de audit in het vervolg van het beleid mee te willen nemen. Het gaat dan bv. 
Om de slechte aansluiting van het onderwijs en de nazorg. Op de vraag hoe het kan dat de 
stuurgroep van de UJC inmiddels zich zelf slechts als klankbordgroep betiteld, gaf de 
gedeputeerde aan dat dit komt omdat de sturing meer bij het college van GS is komen te 
liggen. 
 
Bij de kaderbrief gaven veel fracties aandacht aan de zorgen, die zij zich maken, over het 
tempo van de transitie. Vooral het uitblijven van de Rijkskaders baart zorgen. Gedeputeerde 
gaf aan zich in IPO-verband in te zetten voor druk op het Rijk, maar verwacht de kaders pas 
verderop in het najaar. Dit betekent dat het aangekondigde eigen provinciale beleidskader (de 
contourennota) er nog niet in augustus 2011 ligt. Er wordt gewacht op het Rijk. Daarom is het 
nog te vroeg om conclusies te trekken over de aard van het Utrechtse transitieproces; in 
principe is de gedeputeerde voor een zgn. “warme” transitie, waarbij zowel gekeken wordt 
naar de positie van de kleine gemeenten als naar de experimenteermogelijkheden voor de 
grote gemeenten. Ook zal de gedeputeerde contact opnemen met de gemeente Utrecht, omdat 
op hun site stond dat zij deze zomer al beleidskaders voor de transitie met de provincie 
afspreken; wat dus niet het geval is. 
 
Daarnaast waren er nog vier punten, die de aandacht trokken: 
-de voortgang van de Centra voor Jeugd en Gezin. Gedeputeerde gaf aan dat zij ervan uitgaat 
dat de CJG’s er eind 2011 in alle gemeenten zijn; 
-breed vond de commissie dat in de geformuleerde missie de veiligheid van het kind ten 
onrechte ontbreekt; 
-voor flexibilisering van het budget voor de zorgaanbieders bestaat in de commissie veel 
belangstelling; er wordt overigens verschillend over gedacht; 
-gedeputeerde zal nog helderheid verschaffen voor de statenvergadering over de niet 
kloppende optelsom op p.43 van de kaderbrief in lijn 5 UJC. 
 
Met in acht neming van het bovenstaande vindt de commissie het statenvoorstel rijp voor 
behandeling in de statenvergadering. 
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