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Geachte leden van college en gemeenteraad, 

 

Zoals u wellicht weet wordt per 1 januari 2022 de Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet van 

kracht. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk 

wordt. Het huidige woonplaatsbeginsel is gebaseerd op de woonplaats van de gezagsdrager van 

een jeugdige. Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat uit van de woonplaats waar de jeugdige staat 

ingeschreven op het moment van de zorgvraag. Doel van de wetswijziging is het verminderen van 

administratieve lasten, het sneller kunnen leveren van zorg en ondersteuning aan jeugdigen en het 

versterken van preventie.  

 

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. We zijn verheugd dat bijna alle gemeenten al aan 

de slag zijn met invoering zodat we voorkomen dat jeugdigen bij de overgang naar het nieuwe 

woonplaatsbeginsel tussen wal en schip vallen.  

 

Convenant Implementatie woonplaatsbeginsel Jeugd 

Om de implementatie van deze wet soepel te laten verlopen én de administratieve lasten voor 

gemeenten en zorgaanbieders zo laag mogelijk te houden, hebben we een convenant opgesteld. 

Wij verzoeken het college dit convenant te ondertekenen door middel van het invullen van 

het ondertekeningsregister, graag vóór 1 juli 2021. Voor alle duidelijkheid: met het tekenen van 

het ondertekeningsregister heeft u het convenant ondertekend. U hoeft het convenant niet fysiek of 

digitaal naar ons terug te sturen. U vindt het convenant en het register op 

https://vng.nl/reactieformulier-ondertekening-convenant-implementatie-woonplaatsbeginsel-jeugd. 
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In deze brief lichten we achtereenvolgens toe waarom dit convenant is opgesteld, wat er in dit 

convenant wordt geregeld en hoe de implementatie van het woonplaatsbeginsel verloopt. Een 

bericht van gelijke strekking gaat ook naar uw ambtelijke organisatie.  

 

Waarom dit convenant? 

Op dit moment wordt door gemeenten uitgezocht welke jeugdigen nu jeugdhulp (met verblijf) 

ontvangen waarvan de zorg doorloopt na 2022. De jeugdigen die per 1 januari 2022 door het 

nieuwe woonplaatsbeginsel ‘administratief’ gaan verhuizen naar een andere gemeente, noemen we 

de migratiegroep. Dit zullen bijna uitsluitend jeugdigen zijn met verblijf.  

 

Gemeenten en zorgaanbieders hebben uitgesproken behoefte te hebben aan duidelijke afspraken 

over de implementatie van het Woonplaatsbeginsel om te voorkomen dat onduidelijkheden nadelige 

gevolgen hebben voor jeugdigen waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn. Daarom zijn 

aanvullende afspraken gemaakt, in nauwe afstemming met gemeenten, die zijn vastgelegd in het 

convenant.  

 

Hoofdlijnen van het convenant 

Ten aanzien van de migratiegroep worden in het convenant enkele aanvullende afspraken 

gemaakt. Het gaat feitelijk om twee afspraken: 

 

1. De afspraak dat de beslissing of de startdatum van (aaneengesloten) verblijf, vanwege het 

ontbreken van historische gegevens, niet of zeer moeilijk te achterhalen is, is een 

gezamenlijke beslissing van twee gemeenten: 

• de gemeente die vóór de inwerkingtreding van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel 

verantwoordelijk is, en 

• de gemeente die na de inwerkingtreding van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel 

verantwoordelijk wordt. 

 

En dat, wanneer de twee gemeenten er gezamenlijk niet uitkomen, de gemeente die vóór 

de inwerkingtreding van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel verantwoordelijk was, 

verantwoordelijk blijft. 

Daarbij geldt nog dat bij een verschil van inzicht eerst een adviescommissie geconsulteerd 

kan worden. Deze adviescommissie bestaat uit de regioadviseurs van het Ketenbureau i-

Sociaal Domein. Wanneer het advies van de adviescommissie het verschil van inzicht 

tussen twee gemeenten niet oplost, kunnen de gemeenten zich wenden tot de 

Geschillencommissie Sociaal Domein. 

 

2. Tijdens de behandeling van de wet is een motie aangenomen, de motie van het lid 

Westerveld. In deze motie wordt de regering gevraagd om afspraken te maken met VNG en 

gemeenten om jeugdhulp die nog niet is afgerond, die doorloopt na de wettelijke 

overgangstermijn van één jaar, en waarvan er geen zorginhoudelijke redenen zijn om de 

jeugdhulp te wijzigen of te stoppen, te continueren. 
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Met de ondertekening van het convenant zijn gemeenten gebonden aan de afspraken. De 

afspraken in het convenant zijn enkel van toepassing op de migratiegroep. Het convenant is 

goedgekeurd door de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs van de VNG op 15 april 2021.  

 

Implementatie woonplaatsbeginsel  

Dit convenant staat niet op zich. De voorbereidingen van de implementatie zijn al in het voorjaar 

2020 gestart. Gemeenten en zorgaanbieders worden ondersteund door een projectgroep 

Implementatie woonplaatsbeginsel bestaande uit Ketenbureau i-Sociaal Domein, VNG, VWS en 

zorgbranches Jeugd. Ook is een referentiegroep met gemeenten, zorgaanbieders en 

gecertificeerde instellingen nauw betrokken bij de implementatie. Via een community, webinars en 

regiobijeenkomsten hebben we veel contact met gemeenten en zorgaanbieders. Daarnaast zijn al 

diverse handreikingen en andere documenten opgeleverd.  

 

Meer informatie over deze implementatie-ondersteuning is terug te vinden in de community Groep 

Woonplaatsbeginsel Jeugd op de website i-sociaaldomein.nl. 

 

Vragen 

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Hester Heringa, e-mailadres: 

hester.heringa@vng.nl, telefoon: 06 – 1809 5479. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

mr L.K. Geluk 

Algemeen directeur 
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