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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Samenvatting
De Subsidieverordening jeugdbeleid Noord-Brabant 2009 was bedoeld voor
de uitvoering van de wettelijke taak van de provincie op het gebied van de
jeugdzorg. Na invoering van de nieuwe jeugdwet (1 januari 2015) en na
vaststelling van alle subsidies over 2014, is de verordening jeugdzorg
overbodig. GS hebben al besloten alle subsidieregelingen met betrekking tot
de jeugdzorg in te trekken.
Het voorstel
Besluiten tot het intrekken van de Subsidieverordening jeugdbeleid NoordBrabant 2009.
Aanleiding
De taken van de provincie in de jeugdzorg zijn beëindigd door de invoering
van de nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015 c.q. de transitie van onze
wettelijke taak naar gemeenten. De subsidieverordening was tot voor kort nog
relevant omdat de vaststelling van subsidies over het jaar 2014 plaats vonden
in 2015. Op dit moment zijn alle activiteiten afgerond, zijn de consequenties in
beeld en is de verordening overbodig.
Bevoegdheid
Provinciale Staten hebben de bevoegdheid om een subsidieverordening vast te
stellen en/of in te trekken. Gedeputeerde Staten hebben de bevoegdheid om
een subsidieregeling vast te stellen en/of in te trekken.

Doel
Intrekken overbodige verordening.
Datum

Argumenten

1.1.
1.2.

Omdat PS gaan over verordeningen, dienen PS te besluiten over het
intrekken hiervan.
De verordening is overbodig omdat de wettelijke taak van de provincie
op het gebied van de jeugdzorg is vervallen.

10 mei 2016
Documentnummer

GS: 3988056
PS: 3995147

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen of risico’s.
Financiën
N.v.t.
Europese en internationale zaken
N.v.t.
Planning
N.v.t.
Bijlagen
N.v.t.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: J.A.W. van Gils, JvGils@brabant.nl,
Cluster Cultuur en Samenleving en Afdeling Cultuur
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