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Aanleiding
Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de
jeugdhulp. Binnen het huidige woonplaatsbeginsel is de gemeente waar de gezagsdrager woonachtig
is verantwoordelijk en na het 18e jaar de gemeente van het feitelijke verblijf van de jeugdige.
Het huidige woonplaatsbeginsel heeft een aantal gevolgen die reden zijn geweest om het
woonplaatsbeginsel te herzien. Het leidt namelijk tot hoge uitvoeringslasten in de jeugdketen en tot
een oneerlijke verdeling van de kosten onder de gemeenten. Zo zijn zorgaanbieders soms lang bezig
om uit te vinden welke gemeente financieel verantwoordelijk is, verhuizen soms gezagdragers of
wordt een gemeente waarin een verblijfsinstelling staat onevenredig zwaar financieel belast. Mede
hierom is een compensatieregeling toegepast voor betreffende gemeenten.
Door hierboven beschreven gevolgen is besloten het huidige woonplaatsbeginsel te herzien. Het
nieuwe woonplaatsbeginsel kent als woonplaats van een jeugdige de gemeente waar de jeugdige
stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. Voor ambulante zorg is dat dus de
gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven.
Het nieuwe woonplaatsbeginsel moet leiden tot meer duidelijkheid en lagere uitvoeringslasten. De
oorspronkelijke gemeente blijft verantwoordelijk voor een jeugdige waardoor die gemeente
gestimuleerd wordt om te investeren in preventie.
Convenant
Voor gemeenten en zorgaanbieders betekent de implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel
een behoorlijke (administratieve) verandering. We verwachten dat per 1 januari 2022 zo’n 12.000
jeugdigen ‘administratief’ zullen gaan verhuizen. Om de implementatie van deze wet soepel te laten
verlopen én de administratieve lasten voor gemeenten en zorgaanbieders zo laag mogelijk te houden,
heeft de VNG een convenant opgesteld.
Het gaat feitelijk om twee afspraken:
1. Als het bepalen van de startdatum van (aaneengesloten) verblijf niet of zeer moeilijk te achterhalen
is, is het bepalen van het woonplaatsbeginsel een gezamenlijke beslissing van twee gemeenten.
Wanneer de twee gemeenten er gezamenlijk niet uitkomen blijft de gemeente die vóór de
inwerkingtreding van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel verantwoordelijk was, verantwoordelijk.
Daarbij geldt nog dat bij een verschil van inzicht eerst een adviescommissie geconsulteerd kan
worden.
2. Als de jeugdhulp nog niet is afgerond, maar doorloopt na de wettelijke overgangstermijn van één
jaar dat geldt bij de implementatie van het woonplaatsbeginsel, en waarvan er geen zorginhoudelijke
redenen zijn om de jeugdhulp te wijzigen of te stoppen, wordt de zorg gecontinueerd. Deze afspraak
is tot stand gekomen naar aanleiding van de motie van het kamerlid Westerveld die is aangenomen
tijdens behandeling van de wet in de Tweede Kamer.
De gemeente Diemen ondertekend het convenant en onderschrijft het belang deze implementatie zo
soepel mogelijk te laten verlopen. Daarbij draagt het convenant bij aan afspraken over zorgcontinuïteit
voor jeugdigen met ondersteuning.
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Financieel
Het ondertekenen van het convenant heeft geen financiële consequenties. Het wijzigen van de wet
kan wel financiële consequenties hebben. De voorlopige verwachting (gebaseerd op een simulatie
met CBS-gegevens uit 2018) is dat Diemen na de migratie voor meer cliënten verantwoordelijk wordt.
Hierdoor zullen kosten binnen de jeugdhulp waarschijnlijk toenemen.
De integratie-uitkering Voogdij/18+ wordt in 2022 voor herverdeeld op basis van het nieuwe
woonplaatsbeginsel dat per 1 januari 2022 wordt ingevoerd. De gemeente Diemen krijgt op basis
hiervan een hogere uitkering. Wel zal de gemeente Diemen ook hogere kosten maken. Onduidelijk is
nu nog hoeveel de kosten zullen worden.
Over de financiële ontwikkelingen rondom het wijziging van het woonplaatsbeginsel zal middels de
P&C cyclus worden gerapporteerd.
Bijlage:
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