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MOTIE 

PROVINCIE FLEVOLAND 
Motie (artikel 47 Reglement van Orde) 
Motie Standpuntbepaling Jeugdzorg 

Nummer motie: 
(in te vullen door vz/griffier) 

Naam indiener(s): 

Registratienr.: 
(in te vullen door DIV) 

fractie: 

N. van Stenus-van Basten 

Statenvergadering d.d: 27 mei 2010 

Agendapunt: 

Provinciale Staten van Flevoland 

In vergadering bijeen op 27 mei 

Overwegingen: 
Jeugdzorg staat in de belangstelling, wel of geen provinciale taak. In "toekomstverkenning jeugdzorg" 
van 18 mei 2010 van de Parlementaire werkgroep tweede Kamer staat dat een wezenlijke 
verandering van de manier waarop de jeugdzorg is georganiseerd en opereert noodzakelijk is. De 
Tweede Kamer wil één geldstroom om het preventieve jeugdbeleid, de vrijwillige jeugdzorg, de hulp 
aan licht verstandelijk gehandicapten en de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren te betalen. 
Ook moeten kinderen in de vrijwillige jeugdzorg zonder indicatie geholpen kunnen worden. De 
verantwoordelijkheid voor de vrijwillige jeugdzorg moet naar (samenwerkende) gemeenten. De 
werkgroep vindt dat in bestuurlijke zin het gedwongen kader moet worden gescheiden van het 
vrijwillige kader. Gedwongen bij het Rijk en vrijwillig bij de (samenwerkende) gemeenten. Nu doen 
Bureaus Jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de provincies beide. Demissionair minister André 
Rouvoet (Jeugd en Gezin) verschilt met de Kamer op een aantal vlakken van mening. De 
bewindsman presenteerde eerder een toekomstvisie, waarin gemeenten ook verantwoordelijk worden 
voor de jeugdzorg. Hij spreekt zich uit voor een ingrijpende stelselwijziging. De W D is van mening 
dat jeugdzorg daar neergelegd moet worden waar dit het beste is voor het kind, maar mogelijk komt 
een wijziging Jeugdzorg van provincie naar gemeenten nu te vroeg voor onze provincie. De W D wil 
dan ook graag de discussie aangaan in PS waar (de verschillende functies van) jeugdzorg het beste 
tot ziin recht komen. 

NB: Deze motie gelieve digitaal te zenden naar digitaalarchief(gflevoland.nl 



verzoekt het college om: 

Een strategische sessie Jeugdzorg voor Provinciale Staten te organiseren en enkele leden van de 
commissie samenleving daarin te betrekken, waarbij de gezamenlijke uitkomsten en standpunten als 
handvatten gebruikt kunnen worden richting landelijke vertegenwoordiging. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

(in te vullen door voorzitter en griffier) 
Besluitvorming PS: 

Voor: leden 

Tegen: leden 

Motie aangenomen / verworpen 
Datum: 

Griffier Voorzitter 

NB: Deze motie gelieve digitaal te zenden naar digitaalarchief@flevoland.nl 
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