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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de effecten van de invoering van Wet Wijziging 
Woonplaatsbeginsel. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten de Raad met een raadsbrief te informeren over de effecten van de 
invoering van de Wet Wijziging Woonplaatsbeginsel. 
 
Toelichting 
Inhoudelijk 
Per 1 januari 2022 is de Wet Wijziging Woonplaatsbeginsel ingevoerd. Dit is met name van invloed op 
kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel, zoals een voogdijmaatregel of ondertoezichtstelling en 
voor een deel van de jongeren tussen de 18 en 23 jaar. 
 
Om vast te stellen welke gemeente financieel verantwoordelijk was, werd voorheen eerst gekeken waar het 
gezag over de jeugdige lag en daarna werd het adres vastgesteld. Bij een verhuizing, wijziging in gezag of 
als de jeugdige meerderjarig werd, veranderde de situatie en moest de woonplaats opnieuw vastgesteld 
worden. Het vaststellen van het gezag is vaak een tijdrovende en specialistische activiteit die zorgt voor 
hoge uitvoeringslasten. Tegelijkertijd was er vaak onduidelijkheid over het gezag, de plek waar de jeugdige 
stond ingeschreven en welke gemeente daarmee de verantwoordelijkheid droeg. Daardoor ontstond 
onduidelijkheid tussen gemeenten en aanbieders en tussen gemeenten onderling. Uiteindelijk werd de 
jeugdige daar de dupe van als het hulpaanbod traag of niet van start ging. Voor de gemeente Tubbergen 
kunnen we daarbij opmerken dat het belang van de jongeren en de voortgang van de hulp voorop staat. 
 
Het nieuwe woonplaatsbeginsel kent als woonplaats de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven 
direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. Voor ambulante zorg is dat de gemeente waar de jeugdige staat 
ingeschreven. Dit moet leiden tot meer duidelijkheid en lagere uitvoeringslasten. De oorspronkelijke 
gemeente blijft verantwoordelijk voor de jeugdige. Ook na wijziging van het gezag, verhuizing of jeugdhulp 
tussen 18 en 23 jaar. Daardoor worden gemeenten gestimuleerd te investeren in preventie. Tegelijkertijd 
betekent dit dat kinderen en jongeren uit onze gemeenten bij ons in beeld blijven ondanks wijzigingen in het 
gezag of de woonsituatie. 
 
Het huidige overzicht laat zien dat er 14 unieke kinderen en jongeren vanuit Tubbergen overgedragen zullen 
worden aan andere gemeenten. Deze kinderen hebben allemaal één of meerdere indicaties op basis van de 
Jeugdwet. Tegelijkertijd worden er 7 kinderen en jongeren aan onze gemeente overdragen waarbij wij 

 



verantwoordelijk worden voor de jeugdhulp die zij nodig hebben. De oorsprong van deze kinderen ligt in de 
gemeente Tubbergen. 
 
Financieel 
Deze verschuiving zorgt tevens voor een positief financieel effect. In de meicirculaire 2022 is met de 
herverdeling van kosten rekening gehouden door ook de vergoeding via de algemene uitkering aan te 
passen. Voor de gemeente Tubbergen betekent dit een verlaging van de algemene uitkering vanaf het jaar 
2022 met een structureel bedrag van € 177.000,- per jaar.  
 
In eerste instantie werd uitgegaan van een budgettair neutrale verschuiving, wat zou betekenen dat naast de 
lagere inkomsten via de algemene uitkering, ook de uitgaven binnen de jeugdzorg met eenzelfde bedrag 
zouden dalen. Naar verwachting dalen de kosten door de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel 
echter met € 244.000,-. Daardoor ontstaat er een voordeel van € 67.000,- per jaar. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen aan 
ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres is 
h.vanlimbeek@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
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Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 
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Ing. J.L.M.Scholten 


