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Uitvoeringsprogramma jeugdzorg Flevoland 2012 
 
Doel van deze mededeling: 

1. Kennisnemen van het uitvoeringsprogramma jeugdzorg in Flevoland 2012. 
2. Kennisnemen van de commentaren van Flevolandse gemeenten op de provinci-
ale beleidsplannen, en de reactie van de provincie daarop. 
 

Toezegging/motie/amendement: 

Nvt 
 

Inleiding: 

Provinciale Staten ontvangt met dit memo ter informatie het door Gedeputeerde 
Staten op 22 november vastgestelde uitvoeringsprogramma jeugdzorg. Tevens 
bijgevoegd zijn de van Flevolandse gemeenten ontvangen commentaren op een 
concept van dit uitvoeringsprogramma en de schriftelijke reactie daarop van 
Gedeputeerde Staten.  
 
Mededeling: 

ad1) het uitvoeringsprogramma jeugdzorg 
In het uitvoeringsprogramma jeugdzorg legt de provincie jaarlijks vast hoe uit-
voering wordt gegeven aan de jeugdzorg in het daaropvolgende jaar. In het 
uitvoeringsprogramma wordt tevens gerapporteerd over het gebruik van de 
rijksdoeluitkering in het voorafgaande jaar, in dit geval 2010.  
 
Het jaarlijks opstellen van een uitvoeringsprogramma is een verplichting voort-
komend uit de Wet op de Jeugdzorg. Het vaststellen van het uitvoeringspro-
gramma is mandaat GS. 
 
Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma wordt gezorgd dat: 

 De activiteiten aansluiten bij het door provinciale staten goedgekeurde 
meerjarenbeleidplan jeugdzorg 2009-2012 (HB 712350), en de door provincia-
le staten goedgekeurde sturingsvisie (HB 611148), en passen in het landelijk 
beleidskader jeugdzorg (bijgesteld voor 2012). 

 Direct bij de jeugdzorg betrokken partners betrokken worden, zodat draag-
vlak ontstaat. Jeugdzorginstellingen en gemeenten kregen de mogelijkheid 
informeel commentaar op concept teksten te geven, Na GS-goedkeuring van 
het ontwerp van dit uitvoeringsprogramma op 4 oktober is een formele in-
spraakronde georganiseerd, waarvoor een bredere groep van de jeugdzorg-
partners is uitgenodigd. De inspraakreacties uit beide rondes zijn zoveel mo-
gelijk in de tekst verwerkt 

 De in dit uitvoeringsprogramma genoemde activiteiten en het budget één op 
één aansluiten aan bij de programmabegroting voor 2012.  

 
2) kennis nemen van de discussie met Flevolandse gemeenten 
GS heeft ingezet op een zoveel mogelijk gezamenlijk met gemeenten ontwikke-
len van dit uitvoeringsprogramma. Gemeenten hebben dit jaar bijgedragen aan 
de tekst in hoofdstuk 2 over aansluiting tussen zorg in het gemeentelijke domein 
en de provinciale jeugdzorg. Helaas zijn de wethouders niet ingegaan op de uitnodiging van GS om een 
ambtelijk overeengekomen voorwoord mede te ondertekenen, gekoppeld aan een toezegging dat sugges-
ties voor aanpassingen van de tekst zullen worden doorgevoerd, zolang deze binnen de beleids- en wette-
lijke kaders vallen.   
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De Flevolandse gemeenten hebben verzocht het gezamenlijk commentaar van de zes Flevolandse ge-
meenten in de informele inspraakronde onder aandacht van Provinciale Staten te brengen. GS is met dit 
verzoek akkoord gegaan, omdat het u verder inzicht geeft in de actuele discussie met gemeenten over de 
jeugdzorg. Met hetzelfde doel ontvangt u tevens de schriftelijk reactie van de provincie op de brief van 
de zes wethouders.  
 
Ook hier geldt dat zoveel mogelijk met de commentaren van de gemeenten rekening is gehouden, en dat 
hun commentaren, waar passend binnen de kaders, zijn gehonoreerd. Gemeentelijke punten die buiten 
de kaders vielen konden niet worden gehonoreerd. De provincie kon met name niet akkoord gaan met het 
verzoek de bezuiniging op de provinciale bijdrage jeugdzorg (€100.000 in 2012) uit te stellen. Gemeenten 
zijn geïnformeerd dat deze bezuiniging in 2012 geen invloed heeft op het budget dat de provincie voor de 
financiering van de aansluitingstaken heeft gereserveerd.  
 
In het commentaar geven gemeenten aan zich niet te willen binden aan de jeugdzorg zoals deze nu is 
opgezet, bijvoorbeeld als het gaat om de wijze waarop toegang is geregeld, en het zorgaanbod is georga-
niseerd. GS heeft in de reactie aangegeven dat het geenszins de bedoeling is van de provincie om ge-
meenten de jeugdzorg in de huidige vorm ‘op te leggen’.  
 
Overigens is het provinciale standpunt tav de transitie ongewijzigd; wij werken coöperatief mee aan de 
transitie en stellen kennis en deskundigheid ter beschikking van de gemeenten. Tegelijk houdt de provin-
cie - zolang de Wet op de Jeugdzorg van kracht is – de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering 
van de jeugdzorg, en het voor Flevolandse kinderen waarmaken van het in deze Wet vastgelegde recht op 
zorg.   
 
Het vervolg 

Het uitvoeringprogramma geeft het beleidskader voor de uitvoering van de jeugdzorg in 2012. De in dit 
programma opgenomen prioriteiten zullen bij subsidie beschikkingen worden opgenomen, en de voort-
gang zal nauwlettend worden gevolgd. 
 
Provinciale Staten zullen worden geïnformeerd indien zich ontwikkelingen voordoen die de uitvoering van 
de in dit uitvoeringsprogramma opgenomen activiteiten in grote mate bepalen. Tevens houden wij pro-
vinciale staten ook op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de transitie jeugd-
zorg in Flevoland.   
 
Ter inzage in de leeskamer 

Uitvoeringsprogramma jeugdzorg      
 
Verdere informatie 

Jan-Pieter Kleijburg, senior beleidsadviseur (janpieter.kleijburg@flevoland.nl)      
 
 
Bijlagen: 
 
Het uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2012 (HB 1256206) 
Brief van de zes Flevolandse gemeenten, commentaren op het ontwerp uitvoeringsprogramma jeugdzorg 
2012 d.d. (HB 1212199) 
Brief van het College van GS d.d. 5 oktober 2011 (HB 1217442) 
 
  

 


