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Agenda opzet van dit webinar

Deel 1: (Truus Vernhout, Ketenbureau i-SD)
• Landelijk invoeringstraject
• Planning op hoofdlijnen

Deel 2: (Igor Runderkamp, VWS) 
• Korte toelichting op wetswijziging
• Definitie ‘aansluitend verblijf’

Deel 3: (Hester Heringa, VNG)
• Kern van dit webinar:

Hoe gaat u aan de slag met het 
bepalen van de verantwoordelijke 
gemeente voor uw jeugdigen?

Deel 4: (Dimphy van der Zanden, 
Ketenbureau i-Sociaal Domein)
• Afsluiting en vooruitblik
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Deel 1:

• Projectorganisatie
• Planning in hoofdlijnen 

(routekaart)





Planning op hoofdlijnen

Tot 1 juli: uitzoeken huidige jeugdigen en aantallen doorgeven

Van 1 juli – einde jaar: bijhouden mutaties

Van 1 oktober – einde jaar: overdracht gegevens op persoonsniveau & ‘warme’ 
overdracht

Van 1 juli - einde jaar: contracten regelen (meerdere opties) & verlengingen & 
administratieve afhandeling (nieuwe toewijzingen)

Eind 2021: informeren administratief verhuizende jeugdigen.

In de community is een gedetailleerde Routekaart beschikbaar die 
regelmatig wordt bijgewerkt



Deel 2:

• Toelichting Wet wijziging  
woonplaatsbeginsel

• Toelichting ‘aansluitend verblijf’



Wet wijziging woonplaatsbeginsel: 
Wat verandert er op hoofdlijnen?
• Huidig wpb gebaseerd op woonplaats gezagdrager
• Nieuw wpb gaat uit van woonplaats waar jeugdige 

staat ingeschreven, op moment van zorgvraag. 

• Voordelen:
• Budget jeugdzorg eerlijker verdeeld
• Herkomst gemeente blijft gehele zorgtraject 

verantwoordelijk 
• Eenvoudiger



Wet wijziging woonplaatsbeginsel: nieuwe definitie
1. Bij ambulante zorg > gemeente verantwoordelijk waar jeugdige op dat moment 

staat ingeschreven volgens BRP.
2. Bij zorg met verblijf (al dan niet in combinatie met ambulante zorg) > gemeente 

verantwoordelijk waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan het 
zorg met verblijftraject. 

3. Als woonplaats m.b.v. 1 en 2 niet kan worden vastgesteld, of als er in BRP een 
aantekening is geplaatst >  gemeente verantwoordelijk waar:
• de moeder van de jeugdige bij diens geboorte stond ingeschreven in de BRP;
• en anders: de jeugdige werkelijk verblijft op moment van de hulpvraag.

4. Als de woonplaats buiten Nederland is > gemeente verantwoordelijk waar de 
jeugdige werkelijk verblijft op moment van de hulpvraag.



Toelichting ‘aansluitend verblijf’ (1)
In de wet staat:
• “2° De gemeente waar de jeugdige volgens de BRP zijn woonadres had direct 

voordat hij in verblijf is geplaatst, wordt verantwoordelijk voor het verblijf en tevens 
voor daarop aansluitend verblijf.”

Wanneer is er sprake van aaneensluitend verblijf?
1. Verblijf gedurende 5 of 7 dagen per week
2. Weekendverblijf (structureel)



Toelichting ‘aansluitend verblijf’ (2)
Er is af en toe verblijf maar niet aansluitend
1. Er is geen sprake van aansluitend verblijf als:

• verblijf niet doorlopend is
• jeugdige naar ouders terugkeert, omdat hulp met verblijf is geëindigd en de 

jeugdige wordt ingeschreven op het BRP-adres bij ouder(s)
2. Er is wel sprake van aansluitend verblijf als: 

• jeugdige wordt doorgeplaatst
• tijdelijke vakantie = verlof vanuit verblijfsinstelling
• jeugdige tijdelijke elders wordt opgevangen bijvoorbeeld i.v.m. wachtlijsten

Factsheet met uitleg over aansluitend verblijf, vindt u in onze 
community op de website



Deel 3:

• Aan de slag met het uitzoeken van de 
huidige populatie en het bepalen van 
de verantwoordelijke gemeente? 





Aan de slag met het woonplaatsbeginsel 

Twee notities:
1. Stappenplan uitzoeken over te dragen jeugdigen (versie 0.95)
2. Notitie toepassen Wpb op nieuwe instroom (versie 0.91)

Na praktijkproeven > versie 1.0

Start uiterlijk 1 april met het uitzoeken van de huidige populatie zodat dit 
uiterlijk 1 juli gereed is.

Beide notities vindt u in onze 
community op de website
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8. Rest 
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Concept-convenant - ter consultatie

• Voor de zittende populatie
• Wat regelt het convanant?

1. Moeilijk of niet te achterhalen startdatum verblijf
2. Aanvulling voortzetten maximaal 1 jaar recht (Motie Westerveld)



Financieel

• Begroting 2022
• Verdeelmodel



Deel 4:

• Afsluiting en vooruitblik
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Beschikbare documenten: In de ‘bestandenmap’

• Implementatieplan Woonplaatsbeginsel
• Routekaart: planning op hoofdlijnen (v0.5)
• Stappenplan uitzoeken over te dragen jeugdigen (=deel 1 van de 

handreiking ‘Toepassen Woonplaatsbeginsel op huidige populatie’
• Notitie: Procesontwerp nieuwe instroom vanaf 01-01-2022
• Factsheet ‘Toelichting aansluitend verblijf’ 



Binnenkort beschikbaar

• Handreiking ‘Toepassen Woonplaatsbeginsel op huidige populatie’
• Deel 2: ‘Contracteren huidige aanbieders door nieuwe gemeenten’, 

beschikbaar uiterlijk 1 juni
• Deel 3: ‘Overdracht (gegevens) jeugdigen aan nieuwe gemeenten’, 

beschikbaar uiterlijk 1 juni
• Convenant, gereed voor ondertekening circa april/mei.
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