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Kernboodschap  Vanaf 1 januari 2022 is de wetswijziging woonplaatsbeginsel van kracht. Dit 

betekent dat voor de huidige populatie jeugdigen onderzocht wordt welke 

gemeente vanaf 1-1-2022 financieel verantwoordelijk is. Het gevolg hiervan is dat 

elke gemeente een deel van de populatie moet overdragen aan een andere 

gemeente. Vanaf 1 juli 2021 vindt de overdracht plaats van de zittende populatie 

jeugdigen. Om deze overdracht landelijk goed te laten verlopen heeft de VNG op 9 

juni 2021 het verzoek ingediend aan alle gemeenten om een convenant te 

ondertekenen voorafgaand aan de start van de overdracht op 1 juli as. Het 

ondertekenen van het convenant is een intentieverklaring vanuit de VNG, zodat 

alle gemeenten deze wetswijziging netjes en zorgvuldig uitvoeren. 
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Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het convenant Implementatie Woonplaatsbeginsel Jeugd te ondertekenen. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  
Vanaf 1 januari 2022 is de wetswijziging woonplaatsbeginsel van kracht. Onder de huidige wet is de 

gemeente waar de gezagsdrager van een jongere woont financieel verantwoordelijk. Met de 

invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel is de gemeente waar de jongere stond ingeschreven 

toen het zorgtraject met verblijf werd gestart financieel verantwoordelijk. Ook als de jongere later 
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naar een instelling in een andere gemeente verhuist. Wanneer een jongere alleen ambulante 

jeugdzorg krijgt, is het adres waar de jongere zelf woont bepalend. 

Dit betekent dat voor de huidige populatie jeugdigen onderzocht wordt welke gemeente vanaf 1-1-

2022 financieel verantwoordelijk is. Het gevolg hiervan is dat elke gemeente een deel van de 

populatie moet overdragen aan een andere gemeente. Vanaf 1 juli 2021 vindt de overdracht plaats 

van de zittende populatie jeugdigen. Om deze overdracht landelijk goed te laten verlopen heeft de 

VNG het verzoek ingediend aan alle gemeenten om een convenant te ondertekenen met als doel om 

onduidelijkheden en discussies te voorkomen.  

2. Besluitpunten college 

Het college besluit het convenant Implementatie Woonplaatsbeginsel Jeugd te ondertekenen. 

 

3. Beoogd resultaat 

In het convenant staan maatregelen ter voorkoming dat jeugdigen tussen wal en het schip vallen 

wanneer twee gemeenten het niet met elkaar eens zijn. Door het convenant aan te gaan, wordt de 

samenwerking tussen gemeenten, om de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen, versterkt.  

 

4. Argumenten 

1. Dit besluit is de beste manier om het beoogd resultaat te bereiken 

Een gevolg van de wetswijziging van het woonplaatsbeginsel is dat alle gemeentes geacht worden 

met elkaar samen te werken om de migratie van jeugdigen zo goed mogelijk te laten verlopen. Door 

het convenant aan te gaan is een goede samenwerking gewaarborgd. In het convenant staan 

maatregelen ter voorkoming dat cliënten tussen wal en het schip vallen wanneer twee gemeenten 

het niet met elkaar eens zijn. Indien twee gemeentes er niet uitkomen, dan is er een mogelijkheid tot 

het voorleggen van de casus aan een advies- en geschillencommissie.  

 

2. Dit besluit past in het ingezet beleid 
Dit besluit past binnen Programma 2. Ondersteuning en zorg van de programmabegroting. In 

beleidsveld 2.2 Voorzieningen Jeugd is de volgende doelstelling verwoord: Tijdige jeugdhulp op maat 

bieden. Dit convenant waarborgt de continuïteit van de lopende zorgtrajecten. Door tijdige 

overdracht heeft de nieuwe gemeente en de betrokken zorgaanbieder tijd voor de administratieve 

afhandeling. Ook tijdens een geschil tussen twee gemeenten zal de jeugdhulp gefinancierd worden 

door de huidige gemeente. De zorg voor de jeugdige zal niet beïnvloed worden door deze 

wetswijziging. 

3. Financiën 

De toekenning op de oude gemeente wordt één jaar met dezelfde voorwaarden en tarieven 

overgenomen. Wanneer de hulp nog niet is afgerond in dit jaar en er is geen reden om de hulp aan te 

passen of te stoppen, wordt de hulp voortgezet. De gemeenten mogen bij verlenging nieuwe 

(contract-) afspraken maken met de aanbieders. Hierdoor wordt de zorgcontinuïteit gewaarborgd. 
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De financiële gevolgen van de wetswijziging zijn geen onderdeel van dit convenant. Dit convenant 

betreft alleen afspraken over de migratiegroep. Het gaat niet over: Het nieuwe verdeelmodel of 

compensatieregelingen.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Ondanks dat het convenant alleen gaat over de overdracht van de migratiegroep en niet over het 

nieuwe verdeelmodel of de compensatieregelingen, heeft deze wetswijziging financiële gevolgen. 

Het CBS heeft een simulatie gemaakt, waarin staat dat de gemeente Haarlem waarschijnlijk 130 

jeugdigen overdraagt naar een andere gemeente. De gemeente Haarlem krijgt naar verwachting 

vanuit andere gemeenten 220 jeugdigen erbij. Dit betekent een stijging van 90 jeugdigen voor de 

gehele populatie van de gemeente Haarlem. Van deze 90 jeugdigen zijn er 60 met een 

verblijfsindicatie en 30 met voogdij.  

 

De gemiddelde kosten per cliënt van verblijf in Haarlem zijn gemiddeld ca. € 25.000 per jaar. Met 60 

extra verblijfscliënten zou dit neerkomen op een toename in kosten van in totaal van € 1,5 miljoen. 

De gemiddelde kosten van voogdij cliënten zijn gemiddeld ca. € 6.000, op jaarbasis, wat met 30 extra 

cliënten resulteert in een toename in kosten van ca. €180.000. In totaal betekent dit dus een stijging 

van de kosten van ca. € 1,7 miljoen. De integratie-uitkering Voogdij/18+ vanuit de meicirculaire laat 

een stijging van 2021 naar 2022 zien van ca. € 1,46 miljoen, welke als dekking ingezet moet worden 

om de 90 extra cliënten te financieren. 

Echter, dit is een inschatting op basis van de tarieven die de gemeente Haarlem hanteert. In de 

wetswijziging staat dat de toekenning van de oude gemeente één jaar overgenomen moet worden 

met dezelfde voorwaarden en tarieven. Welke voorwaarden dit zijn, is op het moment van schrijven 

nog niet gepubliceerd. De VNG publiceert begin juli de werkwijze over de contractering van de 

nieuwe instroom. Het kan betekenen dat door het verschil in de tarieven het risico op een verder 

tekort wordt vergroot. Zodra duidelijk is hoeveel er gefactureerd wordt op de nieuwe cliënten kan 

onderzocht worden of de gemeente Haarlem in aanmerking komt voor de compensatieregelingen. 

 

6. Uitvoering 
Na het aangaan van het convenant door het college vindt het tekenen van het convenant door 

portefeuillehouder jeugd plaats. 

Voor het tekenen van het convenant verleent de burgemeester volmacht aan de verantwoordelijk 

portefeuillehouder Jeugd, wethouder Botter. De volmacht is als bijlage gevoegd bij dit besluit. 

7. Bijlagen 
1. Convenant Implementatie Woonplaatsbeginsel Jeugd 

2. Ledenbrief Convenant Implementatie Woonplaatsbeginsel Jeugd 

 


