
is de basis voor

We onderzoeken het aantal geleverde zorgda-
gen en de prijs per zorgdag voor verschillende 
vormen van zorg. Op basis daarvan bereke-
nen we de totale zorgkosten per gemeente 
voor deze jongeren.

Bij de nieuwe situatie kunnen alle kosten, inclusief voogdij en 18+, meegenomen worden in de objectieve 
verdeling. Het is hierbij belangrijk dat de kosten van de betreffende jongeren correct verschoven worden 
van de oude naar de nieuwe woonplaats.

We berekenen met terugwerkende kracht de 
kosten die gemeenten in voorgaande jaren 
gemaakt zouden hebben als het nieuwe woon-
plaatsbeginsel al van kracht zou zijn geweest.

We tellen deze kosten op bij de 
overige kosten van gemeenten. 
Zo berekenen we de kosten vol-
gens het nieuwe woonplaats-
beginsel.

Woonplaatsbeginsel

Mark woonde vroeger in gemeente A. Nu zit hij in een instelling, in gemeente B. Mark staat onder institutionele voogdij. 
Daarom is de gemeente waar hij nu verblij, gemeente B, verantwoordelijk voor de zorgkosten van Mark. Er loopt een 
aparte geldstroom van het rijk naar gemeente B voor deze kosten. 

In de huidige situatie is er in gemeente B een concentratie van kinderen die onder voogdij staan in een jeugd-
zorginstelling. Daarmee ontstaat ook een concentratie van kosten, die niet met objectieve kenmerken van de 
gemeente te verklaren is. Een objectief verdeelmodel is hier dan ook niet mogelijk. 

Op dit moment worden deze kosten daarom apart – 
historisch – verdeeld. Daarom moeten we deze 
kosten voor dit onderzoek isoleren.

De budgetten voor voogdij en 18+ worden historisch verdeeld. 
We kijken naar de budgetten van 2018-2019-2020, om de 
kosten 2016-2017-2018 af te leiden. Daarvoor baseren we ons 
op de meicirculaires, en tellen daarbij de compensatieregeling 
voogdij/18+ uit de decembercirculaires op. 

We bekijken aan de hand van data van het 
CBS in welke gemeente jongeren woonden 
voordat ze jeugdzorg ontvingen. Die ge-
meente zou volgens de nieuwe wet verant-
woordelijk zijn voor de kosten.

In de nieuwe situatie zal de gemeente waar Mark woonde vóór zijn opvang, verantwoordelijk zijn voor de zorgkosten. 
Zo verdelen de kosten voor voogdij en 18+ zich over gemeenten en kan er een budget verdeeld worden op basis van 

objectieve kenmerken.  

Wat is het?
Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke 
gemeente financieel verantwoordelijk is voor jeugdhulp. 

Wetswijziging
Het woonplaatsbeginsel gaat wettelijk veranderen. 
In ons onderzoek bekijken we hoe moet worden
 omgegaan met de huidige en nieuwe situatie. 

We trekken de kosten van 2 jaar eerder af van de totaalbedragen. 
Deze gebruiken we voor het nieuwe, objectieve verdeelmodel. 
Voogdij en 18+ blij historisch verdeeld.


