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gezamenlijke brief van provincies inzake de problematiek rond de financiering ES 
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Porte/eu/l/e/iouder 

Inleiding: Lodders, J . 
In de IPO adviescommissie Jeugdzorg van 17 november 2011 is gesproken over  
Sensoor. Daar is besloten om een gezamenlijke brief te schrijven aan staatsse- Ter kennisname aan PS en 
cretaris van VV/S om het probleem van Sensoor aan te kaarten en de staatssecre- burgerleden 
taris op haar verantwoordelijkheid te wijzen. De provincie Zuid-Holland nam 
daarvoor het initiatief en schreef de brief mede namens de andere provincies. Op 
16 januari j l . is deze brief naar de staatssecretaris verzonden. Hierover bent u in 
januari j l . geïnformeerd. 

Mededeling: 
Op de gezamenlijke brief van de provincies is op 16 maart j l . reactie van de 
staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyliner gekomen. In haar reactie geeft 
de staatssecretaris aan dat VWS in samenwerking met Sensoor Nederland gestart 
is met het uitvoeren van een onderzoek naar de bedrijfseconomische situatie van 
Sensoor-organisaties en de omgeving waarin zij opereren. Op basis daarvan zal 
Sensoor haar visie formuleren op mogelijkheden voor structurele financiering en 
voor innovatie in de dienstverlening, waarna bekeken zal worden wat de moge
lijkheid en wenselijkheid is ten aanzien van de inzet van rijksmiddelen. De 
staatsecretaris wil dat er medio 2012 duidelijkheid is hieromtrent. 

Het college van gedeputeerde staten wacht de uitkomsten uit het onderzoek van 
VWS af. Bij de najaarsnota zal worden bezien welke maatregelen op het dossier 
Sensoor ondernomen moeten worden. 

Het vervolg 
Provinciale Staten zal op de hoogte worden gehouden van de uitkomsten uit het 
onderzoek van VWS. Op basis daarvan zal worden bezien welke maatregelen 
vanuit de provincie op het dossier Sensoor ondernomen moeten worden. 

Ter inzage in de leeskamer 
Brief staatssecretaris VWS m.b.t. Sensoor 

Verdere informatie 
N.v.t. 


