PROVINCIAAL BLAD
JAARGANG
2006/91
Provinciale Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend
dat zij in hun vergadering van 15 december 2006 hebben besloten als volgt:
Provinciale Staten van Limburg;
gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van Limburg van 7 november 2006, H-333-1,
afdeling CWZ, reg.nr. 2006/49160 inzake het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg Limburg 2007;
besluiten:
A. Vast te stellen het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg Limburg 2007 en in te stemmen met de
voorgestelde afhandeling van de reacties die zijn ontvangen naar aanleiding van de inspraakversie
van dit stuk.
B. Artikel 21 van de Subsidieverordening Bureau Jeugdzorg Provincie Limburg 2005 zodanig te wijzigen
dat dit komt te luiden als volgt:
“Artikel 21. Overgangsregeling
1. In afwijking van artikel 2, derde lid, stellen Gedeputeerde Staten voor de jaren waarvoor de
minister in het kader van de financiering van de jeugdzorg nog geen normprijzen per taak van
Bureau Jeugdzorg heeft vastgesteld, de taken als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder b, van het
Tijdelijk Besluit Uitkeringen jeugdzorg en de daarbij te hanteren tarieven vast, aansluitend op de
taken en tarieven door haar gehanteerd voor de grondslag van de subsidie in het jaar
voorafgaand aan inwerkingtreding van de wet.
2. Indien in het eerste jaar waarin in het kader van de financiering van de jeugdzorg de door de
minister vastgestelde normprijzen per taak van Bureau Jeugdzorg gelden, de op basis van het
eerste lid verleende maximale subsidie substantieel hoger is dan de maximale subsidie op basis
van toepassing van artikel 2, derde lid, dan kunnen Gedeputeerde Staten voor dat jaar een
overbruggingssubsidie verlenen, om de stichting in staat te stellen haar bedrijfsvoering in
overeenstemming te brengen met het subsidieniveau op basis van de tarieven”.
C. De aanhef van artikel 21 van de Subsidieverordening Zorgaanbieders Jeugdzorg Provincie Limburg
2005 zodanig te wijzigen dat deze komt te luiden als volgt:
“Artikel 21. Buitenprovinciale plaatsingen
In afwijking van artikel 2, derde en vierde lid, komt gedurende de jaren waarin de minister de
doeluitkering zorgaanbod nog niet vaststelt op basis van normprijzen per zorgeenheid, de door de
zorgaanbieders uitgevoerde jeugdzorg tevens voor subsidie in aanmerking, indien de cliënt
voorafgaand aan de aanvang van jeugdzorg niet duurzaam verbleef in de provincie Limburg, in het
geval dat:”;
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D. De toelichtingen bij de Subsidieverordening Bureau Jeugdzorg Provincie Limburg 2005 en de
Subsidieverordening Zorgaanbieders Jeugdzorg Provincie Limburg 2005 zodanig aan te passen dat
deze aansluiten bij een landelijke invoering van de nieuwe financieringssystematiek voor de
jeugdzorg (PxQ) ten vroegste met ingang van 1 januari 2008.

Provinciale Staten voornoemd,
H.J. Waterborg
Mr. J.B.J.M. Stijnen

, vice-voorzitter
, griffier

Uitgegeven, 21 december 2006

De Griffier der Staten van Limburg
Mr. J.B.J.M. Stijnen
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