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Geachte mevrouw Rabarison en meneer Prinsen,  
 
Per 1 januari 2022 treedt de Wet wijziging woonplaatsbeginsel in werking. Hieraan 
is door het Rijk, gemeenten en aanbieders gezamenlijk naar toegewerkt. 
 
Gemeenten zijn de afgelopen periode hard bezig geweest de jeugdigen, waarvan 
de financieel verantwoordelijke gemeente door het nieuwe woonplaatsbeginsel 
wijzigt, over te dragen aan de nieuwe financieel verantwoordelijke gemeente. 
Onlangs is gebleken dat het niet alle gemeenten lukt om per 1 januari 2022 alle 
jeugdigen volledig te hebben overgedragen. Om te voorkomen dat financieel 
administratieve problemen ontstaan rondom de zorg voor jeugdigen, zijn VNG en 
het Rijk in het bestuurlijk overleg Rijk-VNG Jeugd van 2 november 2021 een 
aangepaste werkwijze overeengekomen inzake de overdracht van administratief 
verhuizende jeugdigen. In het kort behelst deze nieuwe werkwijze het volgende:  
 

• Voor alle jeugdigen van wie de gegevens vóór 1 november 2021 door de 
‘latende’ gemeente zijn aangeleverd, wordt de ‘ontvangende’ gemeente 
voor wie die gegevens bestemd waren vanaf 1 januari 2022 verantwoor-
delijk. Die verantwoordelijkheid eindigt op het moment dat het duidelijk is 
dat een andere gemeente verantwoordelijk is én de overdracht aan die ge-
meente volledig is afgerond. 

• Voor alle jeugdigen van wie de gegevens niet voor 1 november 2021 zijn 
aangeleverd, blijft de latende gemeente (vooralsnog) verantwoordelijk. Dit 
geldt ook voor de jeugdigen van wie de gegevens weliswaar al voor 1 no-
vember zijn aangeleverd, maar waarbij de ontvangende gemeente voor 1 
november heeft aangegeven dat de overdracht niet correct is. 

Deze extra waarborgen zijn toegevoegd om de continuïteit van zorg bij de 
overgang te garanderen. Gemeenten en aanbieders worden nader geïnformeerd 
over deze volledige aangepaste werkwijze door het Ketenbureau i-Sociaal Domein.  
 
Middels deze brief wil ik u informeren over twee financiële regelingen die per 1 
januari 2022 beschikbaar zijn voor enerzijds aanbieders en anderzijds gemeenten 
die mogelijk financiële consequenties ondervinden van de aangepaste werkwijze 
inzake de overdracht van administratief verhuizende jeugdigen. Het gaat om een 
vangnetregeling (voor gemeenten) en de subsidieregeling ‘Continuïteit cruciale 
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jeugdzorg’ (voor aanbieders).   
 
Vangnetregeling (voor gemeenten) 
In het bestuurlijk overleg Rijk-VNG Jeugd van 2 november 2021 hebben Rijk en 
VNG bestuurlijk afgesproken een vangnetregeling in te richten voor gemeenten, 
en hen financieel comfort te bieden bij het uitvoeren van de aangepaste werkwijze 
rondom de implementatie van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel. Door de 
aangepaste werkwijze is het mogelijk dat gemeenten in het begin van 2022 nog 
tijdelijk de (financiële) verantwoordelijkheid dragen over jeugdige(n) welke 
volgens het gewijzigde woonplaatsbeginsel een andere gemeente toebehoren. Op 
basis van de ministeriële regeling1 kunnen gemeenten deze kosten met elkaar 
verrekenen. Echter, een deel van de gemeenten voorziet het financiële risico 
wanneer het in deze gevallen niet lukt in de loop van 2022 de gemaakte kosten 
voor deze jeugdigen te verrekenen met de daadwerkelijk verantwoordelijke 
gemeente. Om gemeenten comfort te bieden bij de aangepaste werkwijze, en ter 
compensatie van het financiële risico wordt daartoe een vangnetregeling ingericht. 
De uitgangspunten van deze vangnetregeling zijn als volgt:  
 

• Gemeenten mogen in geen geval ten onrechte financieel worden gedu-
peerd door de aangepaste werkwijze rondom de implementatie van de 
Wet wijziging woonplaatsbeginsel. 

• Mocht blijken dat een gemeente door de aangepaste werkwijze (tijdelijk) 
de verantwoordelijkheid draagt over een jeugdige waarvoor het uiteinde-
lijk niet verantwoordelijk blijkt te zijn én onderlinge verrekening met de 
daadwerkelijk verantwoordelijke gemeente niet lukt, dan kan deze ge-
meente aanspraak maken op de vangnetregeling.  

• Er komt geen extra geld vanuit het Rijk beschikbaar voor deze vangnetre-
geling; de vangnetregeling wordt gevuld met gelden vanuit het Gemeente-
fonds.  

De vangnetregeling wordt momenteel in samenwerking tussen VNG en VWS 
uitgewerkt. Eind november 2021 zal de inrichting op hoofdlijnen van de 
vangnetregeling worden gedeeld met u.   
 
Subsidieregeling ‘Continuïteit cruciale jeugdzorg’ (voor aanbieders) 
Ook bij de aanpaste werkwijze komt de financiële verantwoordelijkheid in eerste 
instantie bij gemeenten te liggen. Mogelijk kan de aangepaste werkwijze 
desondanks leiden tot vertraging in het proces van betaling én   liquide problemen 
bij aanbieders. In dat geval kunnen aanbieders aanbieders van cruciale jeugdhulp 
en gecertificeerde instellingenkunnen subsidie aanvragen op grond van de regeling 
‘Continuïteit cruciale jeugdzorg’. De regeling is bedoeld voor het borgen van 
continuïteit van cruciale jeugdzorg bij acute liquiditeitsproblemen van aanbieders. 
Aanvragers dienen het gesubsidieerde bedrag binnen een jaar terug te betalen. 
Aan de regeling zijn diverse andere voorwaarden verbonden, zoals het opstellen 
van een continuïteitsplan opstellen in overleg met gemeenten.  
 
De huidige subsidieregeling ‘Continuïteit cruciale jeugdzorg’ loopt van 1-1-2020 
tot 1-1-2022. Deze regeling is bedoeld voor cruciale jeugdzorg. Onder cruciale 
jeugdzorg wordt verstaan: 
 

• jeugdhulp waarvoor door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een 
landelijk raamcontract is afgesloten; 

                                                
1 Staatscourant 2021, 45523 
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• de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering; 
• gesloten jeugdhulp; 
• zorg voor jeugdigen in orthopedagogische behandelcentra; 
• verplichte zorg zoals bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezond-

heidszorg voor jeugdigen; 
• pleegzorg; 
• verslavingszorg voor jeugdigen; 
• forensische zorg. 

Eind 2021 zal deze subsidieregeling worden verlengd, waardoor deze ook in 2022 
aanbieders van cruciale jeugdzorg tijdelijke liquiditeitssteun kan bieden. Dit geldt 
ook wanneer sprake is van liquiditeitsproblemen die samenhangen met de 
aangepaste werkwijze rondom implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel. 
 
Ik hoop dat de hierboven geschetste regelingen bijdragen aan het verkleinen van 
het financieel risico van gemeenten en aanbieders als ze de aangepaste werkwijze 
inzake de overdracht van administratief verhuizende jongeren, uitvoeren. 
 
 
Hoogachtend, 
 
de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de directeur Jeugd, 
 

 
 
mw. dr. M.A. Kleiboer 
 
 
 
 
 
 
 


