
 

Convenant implementatie  Wet wijziging woonplaatsbeginsel 
 

1 

Collegedatum:  29 - 06- 2021  
Registratienummer: 2021-18616  
Portefeuillehouder: Wethouder Jongen   
Behandelend ambtenaar: BO Sociaal,  Pool, van der  

 
 

C
o

lleg
ev

o
o

rstel 

Samenvatting 

Het college van Maastricht ondertekent het convenant implementatie Wet wijziging 

woonplaatsbeginsel en onderschrijft daarmee de afspraken die gemeenten met elkaar maken over 

de manier waarop we omgaan met de verantwoordelijkheid voor onze jongeren die vanwege diverse 

redenen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. 

 

Beslispunten 

1. Het convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel te ondertekenen en 

uitvoering te geven aan de in het convenant opgenomen afspraken. 

2. De wethouder jeugdzorg te mandateren het convenant te ondertekenen via de daarvoor door 

de VNG beschikbaar gestelde digitale omgeving. 

 

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 29 juni 2021: 

Conform. 
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1. Aanleiding 

Op 1 januari 2022 treedt de Wet wijziging woonplaatsbeginsel in werking. Het woonplaatsbeginsel 

regelt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk wordt voor hulp aan jeugdigen. 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. Gevolg van deze wet is dat de gemeente die verantwoordelijk is voor de jeugdhulp aan 

een jeugdige kan wijzigen. De woonplaats van de gezagsdrager kan immers anders zijn dan de 

plaats waar de jeugdige staat ingeschreven.  

 

In het convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel staan de spelregels die worden 

gehanteerd voor de (ca. 420.000) jeugdigen die zowel op de datum vóór inwerkingtreding onder de 

Jeugdwet vallen, als óp datum van inwerkingtreding onder de Jeugdwet vallen. De groep noemen we 

de migratiegroep. Alle gemeenten worden gevraagd het convenant voor 01.07.2021 te ondertekenen 

en daarmee te verklaren zich aan de afspraken in het convenant te zullen houden. 

 

2. Context  

Wet wijziging woonplaatsbeginsel 

 

3. Gewenste situatie 

Deze wijziging van het woonplaatsbeginsel betekent dat, vanaf datum inwerkingtreding van de Wet 

wijziging woonplaatsbeginsel op 01.01.2022, de nieuwe instroom beoordeeld dient te worden aan de 

hand van het nieuwe woonplaatsbeginsel, waarbij het niet meer de plek waar de jeugdige 

residentieel wordt opgenomen leidend is, maar de gemeente waar de jeugdige direct voorafgaande 

aan het verblijf woonde. Dit heeft met name positieve gevolgen voor gemeenten met een residentiële 

instelling of veel pleeggezinnen binnen de gemeentegrenzen.  Deze nieuwe wetgeving geldt tevens 

voor de zittende populatie van jeugdigen die nu en op datum inwerkingtreding van de wet jeugdhulp 

ontvangen uit hoofde van de Jeugdwet, de zogenaamde migratiegroep. Deze groep moet dus 

herbeoordeeld worden, over deze groep gaat dit convenant. Deze herbeoordeling gaat plaatsvinden 

in samenspel tussen de twee betrokken gemeenten volgens de spelregels in het convenant. 

 

Het convenant legt in de basis twee afspraken vast: 
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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:  

a. de gemeente die vóór de inwerkingtreding van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel 

verantwoordelijk is, en  

b. 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. 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.  

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. 

 

Er zijn nog wel een aantal vraagstukken die in de landelijke werkgroepen wordt uitgewerkt.  Er is 

sprake van een discrepantie tussen het gepubliceerde stappenplan en het convenant bij kinderen die 

al eerder in pleegzorg zitten. Het stappenplan stelt dat er gekeken moet worden naar het laatste 

adres waar een kind gewoond heeft met ouders, tenzij er andere informatie is. Het convenant geeft 

juist aan dat er gekeken moet worden naar de startdatum van het aaneengesloten verblijf. Deze 

vraagstukken worden door het i-sociaal domein verder uitgewerkt richting de implementatiedatum 

van 01.01.2022. 

 

Ondertekening van het convenant vindt door de wethouder jeugdzorg plaats in een digitale omgeving 

Reactieformulier Ondertekening convenant Implementatie Woonplaatsbeginsel Jeugd | VNG  

https://vng.nl/reactieformulier-ondertekening-convenant-implementatie-woonplaatsbeginsel-jeugd
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Met ondertekening gaat de wetgever ervan uit dat de gemeente Maastricht de in het convenant 

opgenomen afspraken implementeert in de uitvoeringspraktijk. Maastricht heeft hiervoor bij SZMH 

een projectleider aangesteld. 

 

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid 

nvt 

 

5. Effect op de openbare ruimte 

nvt 

 

6. Personeel en organisatie 

Binnen SZMH is een projectleider aangesteld die die implementatie van de Wet woonplaatsbeginsel 

uitwerkt voor de gemeente Maastricht. 

 

7. Informatiemanagement en automatisering (incl. Smart City) 

nvt 

 

8. Financiën 

Met het ondertekenen van de convenant zijn geen kosten gemoeid. 

De wijziging van het woonplaatsbeginsel leidt naar alle waarschijnlijkheid tot hogere lasten voor de 

gemeente Maastricht. Per saldo gaat het om 100 klanten meer tegen gemiddeld € 47.000 extra 

lasten. Tegenover deze lastenstijging van € 4,7 mln. staan meer opbrengsten via de algemene 

uitkering. Naar de huidige inzichten wordt het totaal budgettair neutraal ingeschat. 

De kosten van de projectleider worden binnen de reguliere (formatie)budgetten opgevangen. 

 

9. Aanbestedingen 

nvt 

 

10. Participatie tot heden 

Vanuit het i-sociaal domein is een community ingericht die gemeenten ondersteunt bij de 

voorbereidingen op de implementatie van de Wetswijziging. Ook zijn diverse webinars georganiseerd 

die zijn gevolgd door medewerkers uit de uitvoering en van het regionale team inkoop sociaal 

domein. Het regionale toegangenoverleg werkt actief aan dit thema in voorbereiding op de 

implementatie per 01.01.2022. 
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11. Voorstel 

1. Het convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel te ondertekenen en 

uitvoering te geven aan de in het convenant opgenomen afspraken. 

2. De wethouder jeugdzorg te mandateren het convenant te ondertekenen via de daarvoor door 

de VNG beschikbaar gestelde digitale omgeving. 

 

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg 

- Om de implementatie van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel te begeleiden wordt vanuit i-

sociaal domein brede implementatie-ondersteuning aan het (gemeentelijk) veld gegeven.  

- Ook hebben de 16 Zuid-Limburgse toegangen een werkgroep woonplaatsbeginsel ingericht 

die in de samenwerking tussen de regiogemeenten kan spelen op vraagstukken en 

dilemma’s uit de uitvoeringspraktijk.  

- De gemeente Maastricht heeft binnen SZMH een projectleider aangewezen die de 

implementatie van het woonplaatsbeginsel begeleidt. Hieronder valt ook het in beeld 

brengen van jeugdigen die in Maastricht de migratiegroep vormen en de afspraken die 

daarover gemaakt moeten worden. Momenteel is de werkgroep aan de slag met het 

schrijven van een projectplan. Dit plan wordt in de eerste week van juli 2021 opgeleverd.  

- De uitlevering van informatie tussen de gemeenten over de migratiegroep start per 1 juli 

2021. Dit proces van uitwisseling van gegevens kan doorlopen tot eind december 2021. De 

projectleider verwacht in september 2021 meer duidelijkheid te kunnen leveren omtrent het 

aantal administratieve verhuizers binnen de gemeente Maastricht.  

 

 

 




