Factsheet beschikbaarheid beleidsinformatie in de begroting 2011 van
(voorheen) Jeugd en Gezin (XVII)
Deze factsheet geeft een overzicht van de beschikbaarheid van beleidsinformatie in de
begroting 2011 van het programma voor Jeugd en Gezin. Ook worden de ontwikkelingen in
de beschikbaarheid van beleidsinformatie in de begrotingen en jaarverslagen van Jeugd en
Gezin in de afgelopen jaren getoond.

In bovenstaande figuur staat per artikel aangegeven welk deel van de begrote uitgaven
wordt toegelicht met concrete beleidsinformatie. Wanneer tussen de 90% en 100% is
toegelicht, is het betreffende vakje wit gekleurd. Wanneer bij minder dan 90% niet concreet
is aangegeven wat de minister ermee wil bereiken en/of wat hij daarvoor wil gaan doen, is
het vakje oranje (tussen 50% en 90% is lichtoranje en minder dan 50% is donkeroranje).
Wanneer de minister hierbij niet uitlegt waarom concrete beleidsinformatie niet beschikbaar
is, staat er in het betreffende vakje bovendien nog een sterretje.

Toelichting bij kwaliteitskaart beleidsinformatie

Concrete effectinformatie over financiële tegemoetkoming voor opvoeden kinderen
De begroting geeft goed inzicht in de effecten van de algemene doelstelling 1 Gezinnen
ontvangen een financiële tegemoetkoming in de kosten van het opvoeden en het
onderhouden van kinderen. De begroting geeft informatie over hoeveel gezinnen in 2011
ondersteund moeten worden met kinderbijslag en het kindgebonden budget. De Tweede
Kamer wordt op deze manier in staat gesteld om in het jaarverslag 2011 te controleren of dit
doel is bereikt.

Inzicht in doel actieve en positieve betrokkenheid van kinderen bij hun leefomgeving
In de begroting is gedeeltelijk aangegeven wat moet worden bereikt bij artikel 2,
operationele doelstelling 2.2 Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief
betrokken bij hun leefomgeving. Er is concrete beleidsinformatie over de doelen van de
‘gezonde leefstijl’, maar niet over die van ‘actief en positief betrokken zijn’.

Overzicht explain

In onderstaand overzicht vatten wij de redenen voor het in de begroting 2011 ontbreken van
concrete beleidsinformatie over beoogde maatschappelijke effecten -en/of beleidsprestaties
(explain) samen. We laten op deze manier zien hoe vaak en bij welke doelstellingen gebruik
wordt gemaakt van de mogelijkheid tot explain, en we geven een indruk van het type
redenen hiervoor.
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Effecten en prestaties

Ontwikkelingen in de beschikbaarheid van beleidsinformatie in begrotingen en
jaarverslagen

In onderstaande figuur laten wij de ontwikkeling zien in de beschikbaarheid van de
beleidsinformatie in de jaarverslagen 2008 en 2009 en in de begrotingen van 2008, 2009,
2010 en 2011 van Jeug en Gezin.

*) In het kader van het experiment Verbetering verantwoording en begroting hoefde de minister in dit
jaarverslag geen informatie op te nemen over de realisatie van doelen en prestaties op het niveau van
beleidsartikelen.
**) De gegevens over de beschikbaarheid van beleidsinformatie in het jaarverslag 2010 worden onderdeel
van ons rapport bij het jaarverslag, dat wij woensdag 18 mei 2011 publiceren.

Bestuurlijke reactie
In de departementale herindeling op 14 oktober 2010, met het aantreden van het kabinetRutte, is het programma voor Jeugd en Gezin opgeheven. De taken op het gebied van dit
programma worden verdeeld over de Ministeries van VWS, SZW en Veiligheid en Justitie. De
beleidsartikelen uit de ontwerpbegroting 2011 van Jeugd en Gezin zullen conform deze
taakverdeling worden verdeeld over de begrotingen van de betrokken ministers. Om deze
reden is afgezien van een bestuurlijke reactie door de bewindspersonen.
Over de gegevens in deze factsheet heeft eind september ambtelijk wederhoor
plaatsgevonden met medewerkers van Jeugd en Gezin.

