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Convenant woonplaatsbeginsel jeugdwet 

Steenbergen; 27 juni 2017 

Aan de Raad, 

Wij besloten om het convenant uitvoering woonplaatsbeginsel Jeugdwet te ondertekenen. Wij informeren 
u wat dit betekent. 

Woonplaatsbeginsel 
Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor het 
inzetten van jeugdhulp of het uitvoeren van een maatregel jeugdbescherming of 
-reclassering. Het woonplaatsbeginsel stelt dat de gemeente waar de ouder met gezag woont 
verantwoordelijk is voor een kind dat jeugdhulp nodig heeft. Bij de uitvoering hiervan is echter een aantal 
knelpunten geconstateerd. Om te zorgen dat deze knelpunten het verlenen van jeugdhulp zo min mogelijk 
belemmeren is een convenant opgesteld. Met de ondertekening van dit convenant maken gemeenten 
onderling afspraken over de praktische toepassing van het woonplaatsbeginsel. 

Knelpunten en afspraken 
De knelpunten die in de uitvoering van het woonplaatsbeginsel zijn geconstateerd, doen zich onder 
andere voor bij: 
1. verhuizingen van jeugdige/gezin naar een andere gemeente tijdens de jeugdhulpverlening; 
2. ingewikkelde gezagskwesties; 
3. financiering van de verblijfszorg of pleegzorg waarbij de voogdij ligt bij een Gecertificeerde 
Instelling (Gl) of verlengde jeugdhulp aan 18-plussers. 
Deze knelpunten en de afspraken die hierover zijn gemaakt, worden in het convenant nader toegelicht 
(bijlage 1). 

Landelijke uitrol 
Een werkgroep vanuit de J421 en de VNG heeft de concepttekst gemaakt. Het convenant is vervolgens 
besproken in de ambtelijke groep J42. 

Daarna is de tekst vastgesteld in het Bestuurlijke Netwerk J42 en in de VNG subcommissie Jeugd, 
waarbij is besloten dat het convenant door de regiowethouders zal worden ondertekend. Het is 
vervolgens aan de regio om de verschillende gemeenten aan het convenant te binden. 

Aanpassing Jeugdwet 
Om de knelpunten volledig op te lossen is een aanpassing van de wettelijke definitie van het 
woonplaatsbeginsel nodig. Met betrekking tot de verblijfszorg aan jeugdigen met de voogdij bij een Gl 
moet daarnaast de verdeelsystematiek van het budget worden aangepast. De staatssecretaris van VWS 
heeft toegezegd de wet als volgt te herzien: 

De reguliere regel voor het woonplaatsbeginsel wordt dat de BRP-registratie van de jeugdige leidend 
is in plaats van de feitelijke woonplaats van de gezagsdrager in de huidige wetgeving. 
De uitzondering hierop zijn jeugdigen met verblijf, inclusief jeugdigen in pleeggezinnen en 18-
plussers met verblijf. Voor deze jeugdigen wordt de gemeente waar de jeugdige oorspronkelijk 

Om de continuïteit van zorg samen goed te borgen, overleggen de managers Jeugd van de 42 jeugdregio's 
regelmatig over concrete uitvoeringszaken in het J42-netwerk. 



vandaan komt verantwoordelijk. De wetgever definieert dit als de gemeente waar de jeugdige als 
laatste heeft gewoond, voordat het verblijf in een instelling of pleeggezin is begonnen. 
Het historisch deel van het verdeelmodel jeugd kan dan vervallen. Het gehele Jeugdwet-budget wordt 
dan objectief verdeeld. 
Invoering is zo snel als mogelijk. Dit is waarschijnlijk per 1 januari 2019. Sneller is niet mogelijk omdat 
de aanpassing in het verdeelmodel in de meicirculaire moet worden gepubliceerd. Voor 2018 is dat 
niet meer te realiseren. 

Hoogachtend, 

de secretaris, 
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R ongh, RA M.J 
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