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Onderwerp: Woonplaatsbeginsel voor jeugdzorg 
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In 2020 wijzigt het woonplaatsbeginsel voor de Jeugdzorg. 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/woonplaatsbeginsel-per-2020-

aangepast.9590233.lynkx 

 

Zoals in het RKC rapport aangegeven zijn er relatief veel instellingen in de NOP 

gevestigd. 

 

Vragen: 

 

1. Wat zijn de consequenties zijn die wij moeten verwachten als deze wijziging wordt 

doorgevoerd? 

 

Beantwoording: 

Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor het inzetten en 

financieren van jeugdhulp of het uitvoeren van een jeugdreclasserings- of 

jeugdbeschermingsmaatregel. De huidige definitie houdt in dat die gemeente 

verantwoordelijk is waar de feitelijke woonplaats van de ouder met gezag ligt. Deze 

definitie levert in de praktijk onduidelijkheden op. Voor de nieuwe definitie van het 

woonplaatsbeginsel moet de wet worden gewijzigd, het financieel verdeelmodel worden 

aangepast en een zorgvuldige implementatie worden georganiseerd. In het nieuwe 

woonplaatsbeginsel hoeft voor het bepalen van de verantwoordelijke gemeente het gezag 

niet meer te worden uitgezocht en wordt voor de woonplaats aangesloten bij de 

Basisregistratie Personen (BRP). In de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel zijn 

twee uitgangspunten: 

1. Voor ambulante jeugdhulp is verantwoordelijk: de gemeente waar de jeugdige 

zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP). Deze 

definitie is duidelijker en eenvoudiger. 

2. Bij jeugdhulp met verblijf is verantwoordelijk: de gemeente waar de jeugdige 

onmiddellijk voorafgaand aan zijn (eerste) verblijf zijn woonadres in de zin van 

de Wet basisregistratie personen had. De gemeente waar de jeugdige vandaan 

komt, blijft dus (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdige. 
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Consequenties 

De oude definitie van het woonplaatsbeginsel bracht juist problemen met zich mee als 

het gaat om de financiering van verblijfszorg bij jeugdigen waar de voogdij ligt bij een 

Gecertificeerde instelling, bij pleegzorg of verlengde jeugdhulp aan 18+-ers. Voor 

desbetreffende gemeenten is hiervoor een compensatieregeling beschikbaar gesteld. Hier 

komt de Gemeente Noordoostpolder niet voor in aanmerking.  

Door aanpassing van het woonplaatsbeginsel worden de lasten van verblijfszorg juist 

eerlijker verdeeld en is de aanwezigheid van instellingen binnen de gemeentegrenzen 

minder bepalend. De compensatieregeling komt dan te vervallen en er is dan alleen nog 

sprake van financiering op basis van het objectief verdeelmodel. In het objectief 

verdeelmodel is wel een indicator  ‘aantal zorginstellingen binnen de gemeente’ 
opgenomen. Kortom, bij de verdeling van de middelen wordt daar rekening mee 

gehouden.  

 

De aanpassing van het woonplaatsbeginsel is op 24 januari jl. uitgesteld naar 1 januari 

2021 (i.p.v. 1 januari 2020). 

 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 15 april 2019 

Contactpersoon: Daniëlle van den Born 

E-mail adres:  d.vandenborn@noordoostpolder.nl 

Tel: 06  8316 7846 
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