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Raadsinformatiebrief convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Geachte leden van de raad,
De Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet gaat per 1 januari 2022 in. Het
woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is.
Het huidige woonplaatsbeginsel is gebaseerd op de woonplaats van de gezagsdrager van
een jeugdige. Hierdoor hebben gemeenten met verblijfsvoorzieningen relatief meer uitgaven
dan gemeenten zonder. Dit verandert met de Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet.
Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat uit van de woonplaats waar de jeugdige staat
ingeschreven op het moment van de zorgvraag.
Doel van deze wetswijziging is het verminderen van administratieve lasten, het sneller
kunnen leveren van zorg en ondersteuning aan jeugdigen en het versterken van preventie.
De zittende populatie van jeugdigen die nu en op datum inwerkingtreding van de wet
jeugdhulp ontvangen uit hoofde van de Jeugdwet, valt ook onder de Wet wijziging
woonplaatsbeginsel.
Om de implementatie van deze wet soepel te laten verlopen én de administratieve lasten
voor gemeenten en zorgaanbieders zo laag mogelijk te houden, is door de VNG een
convenant opgesteld voor de migratiefase naar de inwerkingtreding per 1 januari 2022. Het
convenant betreft afspraken om het proces van herbeoordeling in de migratiefase te
ondersteunen. Door deze afspraken in het convenant wordt voorkomen dat jeugdigen bij de
overgang naar het nieuwe woonplaatsbeginsel tussen wal en schip vallen.
Via het invullen van een ondertekeningsregister gaat het college dit convenant aan en wordt
de invoering van de wet ondersteund. Als de wettelijke aanpassing in gaat houdt de werking
van het convenant op.

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar

