Provincie Flevoland
Amendement
A r t i k e l 78 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Onderwerp: opnemen motie randvoorwaarden in begroting 2015
(in te vullen door griffier)
Amendement nr.:
Agendapunt:
5
Onderwerp Statenvoorstel:
programma begroting 2015, programmaonderdeel 4.2 Jeugdzorg
Nummer Statenvoorstel:
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 12 november 2014,
overwegende dat
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De transities in het sociale domein binnenkort daadwerkelijk plaatsvinden (per 1
januari 2015). Jeugdzorg dan volledig overgaat naar de gemeenten.
De provincie pleitbezorger is van een warme overdracht van de provinciale
jeugdzorg taken naar de gemeenten.
De provincie niet in de verantwoordelijkheid wil treden van de gemeenten.
De provincie extra middelen heeft beschikbaar gesteld om de warme overdracht
van de jeugdzorg mogelijk te maken, en daarbij een strikte clausule heeft
opgenomen wanneer dat geld kan worden aangewend. Dit staat verwoord in de
motie die Provinciale Staten op 14 november 2012 (nummer 11) heeft aangenomen.
De relevante passage van die motie luidt: "Het saldo autonome middelen minus de
korting in het provinciefonds nog een jaar na overdracht op de begroting te
houden en te oormerken voor jeugdzorg. Het geld op basis van "snijvlakprojecten"
in het kader van de transitie jeugdzorg beschikbaar te stellen. Hiervoor wordt een
hardheidsclausule opgesteld waarin de vraaggerichtheid vanuit de gemeente
uitgangspunt is. Dit budget mag niet ingezet worden om de gemeentelijke
bezuinigingen op te vangen. Deze middelen overwegen beschikbaar te stellen
indien schriftelijk de noodzaak van het is onderbouwd."

Wijzigen ontwerpbesluit
Besluiten de navolgende tekstpassage toe te voegen aan de tekst in de
programmabegroting 2015, onderdeel 4.2 Jeugdzorg (pagina 60):
Was:
Doelen
Met ingang van 1 januari 2015 is de jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten.
Ondersteuning van de gemeenten in de uitvoering van de jeugdzorg door inzet van de
provinciale middelen voor "snijvlakprojecten".
Wordt:
Doelen
Met ingang van 1 januari 2015 is de jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten.
Ondersteuning van de gemeenten in de uitvoering van de jeugdzorg door inzet van de
provinciale middelen voor "snijvlakprojecten".[D/t zover dat past binnen de gestelde
randvoorwaarden zoals verwoord in de aangenomen motie van 14 november 2012 inzake
de "verantwoorde afronding overdracht jeugdzorg".
En gaan over tot de orde van de dag.
Naam initiatiefnemer(s):
Remco Bosma (WD)
Handtekening initiatiefnemer(s):
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Het amendement is

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 12
november 2014.
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Voorzitter

