Webinar 24-03-2021 – vragen & antwoorden
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Samen werken we aan het verminderen van de administratieve lasten
| Ketenbureau@i-sociaaldomein.nl | www.i-sociaaldomein.nl |

1. Algemene vragen over woonplaatsbeginsel
a.

Wie informeert de jeugdigen/vertegenwoordigers over dat de zorg vanaf 1-1-2022 onder
verantwoordelijkkheid van een andere gemeente valt? Alleen de nieuwe of de oude
gemeente? Of allebei? Of de zorgaanbieder?
Antwoord: We nodigen een groep met communicatieadviseurs uit om hierover een advies te
geven en ook om een paar voorbeeldbrieven te maken.

b.

We hebben vragen over de definitie van verblijf. Komt dit onderwerp in het webinar aan
de orde?
Antwoord: Niet tijdens dit webinar, maar in de Groep Woonplaatsbeginsel Jeugdwet (in map
‘bestanden’) staat een factsheet van VWS over dit onderwerp. En er is ruimte tijdens de
regiosessies om hier vragen over te stellen.

c.

Wat werd er gezegd over gezag? Ging mij iets te snel.
Antwoord: Het huidige woonplaatsbeginsel is gebaseerd op de woonplaats van de gezagdrager
van de jeugdige, in het nieuwe woonplaatsbeginsel vervalt dat. Dan is de woonplaats van de
jeugdige leidend.

d.

Gezag is niet meer het uitgangspunt bij het nieuwe woonplaatsbeginsel. Hoe werkt dat bij
gescheiden ouders met gezag waarbij kinderen ingeschreven staan bij de vader of
moeder maar de kinderen verblijven (ook) bij de andere ouder.
Antwoord: Wie formeel de gezagdrager is doet er niet meer toe bij het nieuwe
woonplaatsbeginsel. De woonplaats waar het kind is ingeschreven is bepalend.

e.

Hoe gaan we om met nieuwe zorgaanvragen of verlengingen in het 3e en 4e kwartaal die
doorlopen in 2022? Met name als we al weten dat de zorg moet worden overgedragen?
Kennen we dan toe in overleg met de nieuwe verantwoordelijke gemeente?
Antwoord: Als je al weet welke gemeente verantwoordelijk wordt, dan kun je daar inderdaad de
benodigde verlenging mee afstemmen. Maar als huidige gemeente blijf je nog verantwoordelijk
tot en met 31 december van dit jaar. Dit betekent dat als een toewijzing afloopt op 31 december
2021 of 1 januari 2022, dat je dan nog wel tijdig moet bepalen of de jeugdzorg verlengd moet
worden in 2022 en de betreffende jeugdige overdragen aan de nieuw verantwoordelijke
gemeente. Dan heeft die nieuwe gemeente nog voldoende tijd om een nieuwe zorgtoewijzing te
sturen naar de aanbieder.

f.

Worden de sheets beschikbaar gesteld?
Antwoord: Ja, de tijdens het webinar gebruikte presentatie staat in de Groep
Woonplaatsbeginsel Jeugdwet, net als een link naar het webinar zelf (via YouTube).

g.

Ik dacht dat er vandaag ook een voorstel gedaan zou worden voor hoe we de uitzoekklus
voor jeugdigen die na 1 april nog 'instromen' het beste zouden kunnen aanpakken?
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Antwoord: Het onderwerp 'overdracht gegevens' en 'bijhouden mutaties' komt in het volgende
webinar aan de orde (op 22 juni van 13:00 tot 14:00 uur).
h.

Op welke termijn wordt er een extra webinar gepland voor zorgaanbieders?
Antwoord: Op 22 juni vindt het volgende webinar plaats en daar komt ook het onderwerp
'zorgcontinuering en -contractering' aan de orde.

i.

Maak duidelijk wat je mag verwachten van de contactpersonen bij gemeenten. Bij ons kan
niemand de historie van de jeugdhulp nakijken voor zover ik nu weet.
Antwoord: Er moet bij elke gemeente (of regio) een aanspreekpunt zijn voor het onderwerp
'invoering woonplaatsbeginsel' want gemeenten moeten elkaar kunnen benaderen voor de
overdracht van jeugdigen. De historie van de jeugdhulp is minder belangrijk dan dat er iemand is
die de adreshistorie van de jeugdige en zijn/haar ouders kan opzoeken in de BRP.

j.

Hoe houden we het overzicht van de totale zorg van iemand?
Antwoord: Dat overzicht hebben gemeenten nu ook niet bij cliënten die al voor 2015 in zorg
zaten. Er zal een 'warme' overdracht moeten komen waarbij de zorggegevens gedeeld moeten
worden.

k.

Wat zijn de afspraken voor verlengde jeugdzorg, dus 18+?
Antwoord: Daarvoor gelden dezelfde afspraken als voor 18-. Zie ook de Q&A van het vorige
webinar (9 februari 2021).

l.

In het wetsartikel Wet wijziging woonplaatsbeginsel wordt gesproken over nadere
bepalingen voor het afdwingen van verplichtingen van colleges. Is er al bekend wanneer
deze nadere bepalingen bekend worden?
Antwoord: Het gaat om nadere bepalingen voor de onderzoeks-, informatie- en betaalplicht van
gemeenten. Voor de zomer (juli) komt er een Ministeriële Regeling met daarin nadere
bepalingen bij de wetswijziging.
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2. Uitzoeken huidige populatie – rol gemeenten
a.

Zijn de gemeenten leidend in het uitzoeken van welke gemeente voor de huidige
jeugdigen in zorg verantwoordelijk worden, niet de zorgaanbieder?
Antwoord: Ja, dat klopt. Zij kunnen namelijk de BRP raadplegen en zo met behulp van de
adreshistorie en laatste match met het adres van één van de ouders, bepalen welke gemeente
hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk wordt voor een jeugdige met verblijfszorg.

b.

Waarom filteren jullie de groep 18-23 jaar eruit? Die horen toch ook gewoon straks bij het
nieuwe Wpb?
Antwoord: Dat klopt. Je kunt ervoor kiezen om die nu nog een label mee te geven (dus niet
definitief uit het bestand halen), zodat ze in een later stadium kunnen worden uitgezocht en
worden overgedragen aan een andere gemeente. Maar deze leeftijdsgroep zul je op enig
moment ook moeten uitzoeken, om te bepalen of er verlengde jeugdzorg ingezet moet worden.
Op deze groep is inderdaad het nieuwe Wpb ook van toepassing.

c.

Hoe zit het met voogdij, de ouder met gezag is dan toch de pleegouder?
Antwoord: Voor kinderen met een voogdijmaatregel moet een gemeente ook bepalen welke
gemeente verantwoordelijk wordt. Dat is de gemeente waar het kind woonde voordat de
verblijfszorg startte. De nieuw verantwoordelijke gemeente moet deze pleegzorg voortzetten zo
lang als het nodig is. Ook voor deze groep is met het nieuwe woonplaatsbeginsel het gezag niet
meer relevant.

d.

Om goed uit te kunnen zoeken, moet je weten wat je moet overdragen. Anders krijg je
allemaal nazoekwerk.
Antwoord: Er is een stappenplan gemaakt, dat je kunt volgen voor het goed uitzoeken van de
huidige jeugdigen met jeugdzorg.

e.

Stap 5 (meest recente match met het adres van (één van) de ouders) geeft geen definitief
uitsluitsel over welke gemeente verantwoordelijk wordt. Je moet dus verder zoeken en
juist dat is vrijwel onmogelijk. Kunnen we niet afspreken dat die woonplaats/gemeente
voortaan verantwoordelijk is en die check achterwege laten?
Antwoord: Omdat het zo moeilijk is om de verblijfshistorie c.q. 1e dag van verblijf vast te stellen,
wordt inderdaad voorgesteld om te kiezen voor deze pragmatische oplossing. Vooral voor
kinderen die al van voor de invoering van de Jeugdwet (2015) aaneengesloten verblijfszorg
ontvangen is dit vaak zelfs de enige optie. De meest recente match met het adres van de
ouder(s) is dan bepalend, maar dit is een aanname die in sommige gevallen niet juist zal zijn.
Echter, de (her)verdeling van de financiële middelen in 2022 is ook op deze aanname
gebaseerd. Dus lijkt dit een eenvoudige werkwijze die niet tot financiële problemen zou moeten
leiden.

f.

Wij hebben een stappenplan van het Ketenbureau i-Sociaal Domein gekregen. Is dat
hetzelfde als het zojuist genoemde stappenplan?
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Antwoord: Ja, dat is hetzelfde stappenplan. Check wel op de website of de versie nog klopt.
Deze wordt aangepast op grond van de uitkomsten van de praktijkproeven. Medio april zal het
definitief zijn. Op dit moment is het stappenplan samengevoegd met het invulformat.
g.

Wordt dit stappenplan gedeeld?
Antwoord: het stappenplan staat in de community geplaatst, als onderdeel van het invulformat.
En na afronding van de praktijkproeven volgt de definitieve versie (medio april).

i.

Als het invulformat in Excel, dat te gebruiken is voor het uitzoeken van de huidige
populatie, op 31 maart wordt gepubliceerd, is dat voor mij een beetje laat. Het aanvragen
van data uit onze administratie moet worden ingepland en dat kan soms wel tot 6 weken
duren.
Antwoord: Er is al een bijna definitieve versie van het format op onze website gezet. En na 31
maart is dit format definitief.

j.

Kun je niet beter beginnen met te bepalen wie een indicatie voor verblijf heeft en dan de
adreshistorie verder gaan uitzoeken middels GBA? De ambulante zorg is toch helemaal
niet interessant?
Antwoord: Om mee te beginnen in april ja. Maar in het laatste kwartaal van dit jaar zul je toch
ook moeten kijken naar de woonplaats waar de jeugdigen met alleen ambulante zorg staan
ingeschreven. Het kan voorkomen dat die woonplaats niet dezelfde is als waar de gezagdrager
is ingeschreven. Ook al zal dit niet vaak voorkomen, moeten die jeugdigen wel worden
overgedragen omdat de woonplaats van de jeugdige vanaf 1-1-2022 bepaalt wie de
verantwoordelijke gemeente is.

k.

Waarom dienen we aandacht te besteden aan kinderen die enkel ambulante hulp krijgen?
Het gaat toch om kinderen met verblijfszorg?
Antwoord: Niet uitsluitend, zie het antwoord op de vraag hierboven.

l.

Wij hadden vorig jaar als selectiecriteria de cliënten met productcode 47A01 en ook de
cliënten met pleegzorg 43A03. Is het niet mogelijk om zoiets als standaard te gebruiken
voor iedereen, zodat je allemaal dezelfde uitgangspositie hebt?
Antwoord: Uit recent onderzoek naar het gebruik van productcodes blijkt dat niet alle gemeenten
dezelfde codes hanteren en/of daaraan dezelfde invulling geven. Dat maakt het gebruik van
productcodes als selectiecriterium minder zinvol.

m. Hoe zit het met cliënten met een Pgb? Een jeugdige met een doorlopende indicatie in
2022 met Pgb dient voor 1 oktober 2021 over het budget in 2022 te worden geïnformeerd.
Wat zijn de acties bij latende/komende Jeugdigen met Pgb? Welke gemeente bepaalt het
Pgb-bedrag? (Nieuwe verantwoordelijke gemeente 1/1/2022 moet bedrag
doorgeven/overmaken aan SVB).
Antwoord: Als de indicatie doorloopt in 2022, dan is de huidige gemeente nog verantwoordelijk
voor het bepalen van het Pgb. De nieuwe gemeente moet dit overnemen (overgangsbepaling
geldt niet alleen voor zorg in natura).
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h.

Ook bij verblijfszorg is er vaak een combinatie met in- of externe specialistische
ambulante zorg. Valt zo'n jeugdige dan toch volledig onder de categorie 'jeugdzorg met
verblijf'?
Antwoord: Ja en dat betekent dus dat de woonplaats voor de start van het (aansluitende) verblijf
bepalend is voor welke gemeente verantwoordelijk is per 1-1-2022. Als er sprake is van een
combi van jeugdzorg met verblijf en ambulante jeugdzorg, dan is de gemeente die
verantwoordelijk is voor de verblijfszorg dit ook voor de ambulante zorg. Pas als de verblijfszorg
is afgerond en de jeugdige ontvangt nog wel ambulante zorg, dan is/wordt de gemeente waar de
jeugdige is ingeschreven verantwoordelijk.

i.

Je mag, vanwege AVG, alleen bevragingen GBA doen bij gedwongen zorg. Hoe doe je dit
dan bij vrijwillige jeugdhulp?
Antwoord: VWS en RvIG hebben in het najaar van 2020 vastgesteld dat er voor het bepalen van
de verantwoordelijke gemeente ook een grondslag voor raadpleging van BRP/GBA bestaat. Dit
geldt voor alle vormen van jeugdzorg.

j.

Kun je niet gewoon vragen aan de zorgontvanger, waar deze woonde toen de zorg
begon?
Antwoord: Dat kun je zeker doen, als deze tenminste nog weet wanneer de verblijfszorg begon.
We krijgen veel signalen dat het betrouwbaarder is om uit te gaan van de adreshistorie in de
BRP.

k.

Hoever ga je terug met zoeken? Tot je een match hebt of kijk je nog verder terug?
Antwoord: Nee, je gaat vanaf het heden terug in de verhuisgeschiedenis tot je een match hebt,
tenzij er sterke aanwijzingen zijn dat de verblijfszorg al eerder startte en onafgebroken heeft
plaatsgevonden. Maar bij het veelal ontbreken van zulke aanwijzingen, stopt het uitzoeken bij de
match met het adres van (één van) de ouders.

l.

Er wordt gesproken over ingeschreven staan bij een ouder of ouders. Ik neem aan dat we
hierbij alleen moeten uitgaan van de ouder(s) met gezag?
Antwoord: Nee, wie de gezagdrager is, doet er niet meer toe in het nieuwe woonplaatsbeginsel.
Wel de woonplaats waar de jeugdige is ingeschreven.

m. Waarom wordt er gematcht met woonplaats ouders? Kan een jeugdige niet ook ergens
anders ingeschreven hebben gestaan?
Antwoord: Jazeker, maar het is aannemelijk dat daar waar hij/zij samen met een ouder woonde
en daarna niet meer, de verblijfszorg is gestart. Maar wanneer er twijfels zijn, dan kan de
ontvangende gemeente verder zoeken, want zeker als het om een datum van na 1-1-2015 gaat,
kan die gemeente er waarschijnlijk wel achter komen wanneer de verbijlfszorg daadwerkelijk is
gestart.
n.

Hoe zit dit bij gemeenten die vanwege een herindeling niet meer bestaan?
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Antwoord: Als je bij een adres uit komt in je analyse waar een match is met de ouders, is de
huidige gemeente (na de herindeling) die bij die woonplaats hoort, waarschijnlijk
verantwoordelijk.

7 / 15

3. Uitzoeken huidige populatie – rol zorgaanbieders en GI
a.

Welke invloed heeft het op een jeugdige wanneer deze administratief verhuist en de
betreffende gemeente/regio geen contract wil/kan verlenen aan de zorgaanbieder? Moet
die jongere dan verhuizen?
Antwoord: Nee, een jeugdige mag hier niets van merken. In artikel 10.1 van de Wet wijziging
woonplaatsbeginsel staat dat een jeugdige het recht heeft om nog tot maximaal één jaar (voor
pleegzorg tot zo lang als het nodig is) dezelfde zorg te ontvangen bij dezelfde aanbieder onder
dezelfde voorwaarden. Er kan dus geen sprake zijn van een gedwongen verhuizing in die
periode.

b.

Hoe moeten we als zorgaanbieder omgaan met verzoeken vanuit gemeenten in relatie tot
AVG?
Antwoord: Dat is afhankelijk van de inhoud van het verzoek, dit moet getoetst worden aan de
regels in de AVG.

c.

Wat moet er gebeuren als een gecertificeerde instelling de gezagdrager is?
Antwoord: Het maakt bij het nieuwe woonplaatsbeginsel niet uit wie het gezag heeft, dus voor
alle jeugdigen geldt de woonplaats waar ze ingeschreven staan (ambulante zorg) of stonden (bij
start verblijfszorg).

d.

Is er ook een overzicht van alle afspraken? Blogs napluizen om daar achter te komen is
niet echt iets waar ik op zit te wachten. Daarbij moeten de zorgaanbieders ook begroten,
niet alleen de gemeenten. Wanneer worden de regels hiervan aan alle partijen
gecommuniceerd?
Antwoord: In de handreikingen die op de website staan, komen alle afspraken te staan. In juni
organiseren we een webinar over zorgcontractering. De bedoeling van de blogs is om iedereen
mee te nemen in het proces en de gelegenheid te geven op onderwerpen te reageren. In
principe kunnen zorgaanbieders gewoon begroten zoals ze regulier doen, immers de zorg loopt
gewoon door.

e.

Hoe bepaal je als zorgverlener voor welke regiosessies in april je je wilt aanmelden
aangezien je dan nog niet weet welke regio/gemeente verantwoordelijk wordt voor de
kosten?
Antwoord: Het maakt niet uit voor welke regiosessie je aanmeldt want alle sessies hebben
hetzelfde programma. Aan te raden is om je aan te melden in de regio waar je gevestigd bent
c.q. waar je de meeste gemeenten treft met wie je nu een contract hebt.

f.

Wij zouden als zorgaanbieder graag wat meer tools willen hoe om te gaan met verzoeken
van gemeenten. Wat mag wel en niet in het kader van de AVG? Wij zijn namelijk al een
aantal keer benaderd met vragen om mee uit te zoeken.
Antwoord: We zullen deze behoefte meenemen in het bespreken van de handreiking 'uitzoeken
huidige populatie' met de referentiegroep (in april/mei).
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4. Financiën
a.

Is er nagedacht over hoe in de systemen dezelfde voorzieningen met diverse tarieven
moeten werken omdat gemeente x deze tarieven moet overnemen van gemeente y?
Antwoord: Dit onderwerp komt in een volgend webinar aan de orde.

b.

Hoe zit het met de financiering wanneer de gemeente/regio administratief verandert en er
een (enorm) verschil in dagtarief zit? Ook de zorgaanbieders moeten begrotingen maken.
Antwoord: De jeugdige houdt recht op dezelfde zorg en een verschil in voorwaarden en/of
tarieven mag hier niet op van invloed zijn. Over de exacte betekenis van artikel 10.1 lid 1 ligt op
dit moment nog een vraag bij de wetgever (VWS).

c.

Hoe zit het met de financiering wanneer de gemeente/regio administratief verandert en er
een (enorm) verschil in opbouw van tarieven zit? Er zijn bijvoorbeeld regio's waar bij
verblijfszorg ook therapie betaald moet worden uit het dagtarief, er zijn regio's waar
wel/niet gestapeld mag worden, regio's met zorgplafonds etc. Hoe werkt dit voor de
aanbieder én dus voor de jeugdige?
Antwoord: Dit onderwerp komt in het webinar van juni aan de orde. Momenteel is er onder
andere een taskforce vanuit de referentiegroep bezig om dit soort vragen uit te zoeken.
Daarnaast kijkt de VNG hiernaar.

d.

Kan gegarandeerd worden dat de gehele operatie voor de gemeenten budgetair neutraal
gaat uitpakken?
Antwoord: Garanties m.b.t. financiering worden nooit gegeven, maar er komen geen taken bij
voor gemeenten. Er vindt alleen eenmalig een verschuiving plaats van een deel van de
jeugdigen naar een andere gemeente. En nieuwe aanvragen voor jeugdzorg worden beoordeeld
op basis van het nieuwe woonplaatsbeginsel. De nieuwe werkwijze vormt de basis voor de
herverdeling van middelen. Het totale jeugdzorgbudget verandert dus niet maar wel de verdeling
van dit budget over de gemeenten. Voor 2022 is de verdeling voor voogdij en 18+ op basis van
de CBS-simulatie en niet t-2. In die zin vindt er voor 2022 een heldere verdeling plaats. Het is nu
beoogd dat de herijking van het gemeentefonds plaatsvindt per 1 januari 2023. De definitieve
keuze hierover ligt bij het nieuwe kabinet.
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5. Overdracht
a.

Is voor juni bekend welke gegevens er allemaal overgedragen moeten worden? Het zou
handig zijn als er al wel een soort format bekend is, zodat je direct de juiste informatie
vast kan leggen.
Antwoord: Ja, de over te dragen gegevensset en in welk format die set overgedragen moet
worden, is voor 1 mei bekend. De voorziening waarmee deze gegevens via het GGk
(Gemeentelijk Gegevensknooppunt) overgedragen kunnen worden, is vanaf 1 juli beschikbaar.

b.

Als in een later stadium wordt uitgelegd hoe gemeenten de gegevens moeten overdragen
is dat prima, maar wat/welke gegevens overgedragen moeten worden is wel van belang.
Anders weet je niet wat je nu moet vastleggen bij het uitzoeken.
Antwoord: De gegevensset wordt z.s.m. gepubliceerd maar zal lijken op het invulformat dat al in
de Groep Woonplaatsbeginsel Jeugdwet staat, uitgebreid met informatie over het tarief/de
kosten van de zorg. Zie het antwoord op de vraag hierboven.

c.

Hoelang blijf je dit jaar nog doorgaan met overdragen o.b.v. oude Wpb terwijl je ze per 1
januari weer terug krijgt? 2x overdracht is informatief naar jeugdigen en gezagdragers
(te)veel?
Antwoord: Wet is wet, daar kun je niet van afwijken. Het is de vraag of deze situatie vaak
voorkomt, maar je hebt hier dus niet zoveel keuzevrijheid in.

d.

Hoe kun je het beste gegevens overdragen? Is daar een standaardformulier voor?
Antwoord: Ja, daar komt zelfs een standaardgegevensset voor die via het GGk gedeeld kan
worden met de gemeenten waar die gegevens naar toe moeten. Zie ook de antwoorden op
vraag 5a en 5b.

e.

Komt er een contactpersoon per gemeente voor een soepele overdracht.
Antwoord: We zijn voornemens een contactpersonenlijst beschikbaar te stellen. We zijn bezig
met het uitzoeken van op welke wijze dit kan (AVG). Dan weten we hoe we dit kunnen
faciliteren.

f.

Moeten cliëntendossiers (warme overdracht) ook overgedragen worden naar nieuwe
gemeenten per 1-1-2022?
Antwoord: Op dit punt komen we in het volgende webinar (juni) terug.

g.

Kun je de tool voor het overdragen van gegevens meerdere keren gebruiken gedurende
de tweede helft van dit jaar?
Antwoord: Jazeker, daar is die tool voor ingericht. Er zullen meerdere aanleveringen moeten zijn
omdat ook de nieuwe instroom en uitstroom (de 'mutaties') verwerkt moeten worden. Daarom
blijft deze voorziening ook nog in de eerste twee maanden van 2022 in de lucht.

h.

Dit is al een aantal keer aangehaald maar hoe wordt er omgegaan met jeugdigen met
ambulante zorg die na 1 juli nog verhuizen? Die staan dan foutief in het

10 / 15

overdrachtsbestand? Of wordt dit meermaals geüpdatet? En overigens andere mutaties:
verhuizing, beëindiging, nieuwe toewijzingen, etc. ook van belang bij verblijf.
Antwoord: Dat is de reden waarom het uploaden van een totaalbestand meerdere keren moet
gebeuren, evenals het downloaden van een bestand met jeugdigen die jouw kant opkomen als
gemeente. Zie het antwoord op de vorige vraag.
i.

Wat mag de gemeente doen met nieuwe instroom in de laatste kwartalen? Mogen zij
daarvan de einddatum van het toewijzingsbericht (JW301) zetten op 31-12-2021 met als
extra toelichting de gemeente die erna verantwoordelijk is? Moet deze instroom dan ook
nog via de tool overgedragen worden of is dit al duidelijk n.a.v. het 301-bericht?
Daarnaast: Moet de verwijzing of de beschikking ook overgedragen worden? Met daarin
volume? Op dit moment zag ik alleen in de printscreen productcode + einddatum.
Antwoord: Niet de zorgtoewijzing maar de beschikking of verwijzing van de cliënt is bepalend
voor of de zorg doorloopt in 2022 of niet. In eerste instantie gaat het om het in beeld krijgen van
de cliënten die overgedragen moeten worden. Daar horen ook de jeugdigen bij van wie de
zorgtoewijzing op 31 december afloopt maar nog wel voortgezet moet worden in 2022. Als de
nieuwe gemeente de zorgaanbieder gaat betalen, moet die gemeente zorgdragen voor een
aansluitende zorgtoewijzing per 1-1-2022. Maar daarvoor is het nodig dat de nieuwe gemeente
eerst via de oude gemeente te horen krijgt voor welke jeugdigen hij verantwoordelijk wordt en
daar is de overdrachtstool voor bedoeld.

j.

Zie je in de lijst de gemeenten van wie je de jeugdige overgedragen krijgt?
Antwoord: Ja, die informatie wordt meegeleverd vanuit het GGk.
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6. Toewijzingen
a.

Categorie b: welke jeugdigen krijgen dit label?
Antwoord: De jeugdige van wie de zorgtoewijzing op of voor het einde van dit jaar afloopt,
krijgen het label b. Ze stromen uit of er moet tijdig verlenging worden geregeld en dan moeten ze
ook worden overgedragen aan de nieuwe gemeente.
Let op: de labels zijn inmiddels anders ingedeeld, waardoor label b nu een andere
betekenis heeft. Zie het meest recente invulformat.

b.

Veel gemeenten geven steeds maar een toewijzing voor 1 jaar af. Dat betekent dat het een
behoorlijke groep is die bij het filteren uitvalt maar voor 1 december toch weer
onderzocht moet worden.
Antwoord: Het gaat niet om de zorgtoewijzing maar om het recht van jeugdige. Bedenk je dus
goed: de zorgtoewijzing kan aflopen, maar vaak zal het recht van de jeugdige doorlopen. En
voor dat recht ben je als gemeente verantwoordelijk. Dit betekent dat deze jeugdigen ook tijdig
moeten worden uitgezocht en, indien van toepassing, overgedragen naar de gemeente die
verantwoordelijk wordt.

c.

Betekent een verlenging na 1 juli door de oude gemeente voor zorg die doorloopt in 2022
dat deze gemeente deze jeugdigen dan casus voor casus moet overdragen?
Antwoord: Ze moeten overgedragen worden maar dat hoeft niet casus voor casus, dat mag ook
in een verzamelbestand, wanneer de ontvangende gemeente dit accepteert. Een gemeente
levert steeds een totaalbestand aan, de landelijke voorziening vergelijkt dit bestand met een
eerder aangeleverd bestand en brengt zo de mutaties in beeld (uit- en instroom en gewijzigde
zorg)
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7. Convenant & Memorie van Toelichting
a.

Hoe zit het nu met het begrip 'verblijf' zoals dit beschreven staat in de Memorie van
Toelichting op de Wet wijziging woonplaatsbeginsel?
Antwoord: Een nadere toelichting op de definitie verblijf staat in de factsheet die onlangs is
opgesteld door VWS. Zie het antwoord op vraag 1b.

b.

Er wordt in de factsheet aaneengesloten verblijf gesteld dat wanneer een jeugdige 4
weekenden per maand elders verblijft er sprake is van doorlopend verblijf. En als een
jongere bijv maar 3 weekenden per maand ergens verblijft (en dus 1 weekend thuis is) er
geen sprake is van doorlopend verblijf. Waarom deze indeling?
Antwoord: Omdat het dan structureel elk weekend is. Het structurele karakter maakt dat het om
verblijfszorg gaat.

c.

Zijn gemeenten verplicht zich aan het convenant te houden? Of gaat het net als nu met
woonplaatsbeginselconvenant dat iedere gemeente er een eigen draai aan geeft en de
zorgaanbieder toch de extra werkzaamheden krijgt.
Antwoord: Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Iedere gemeente die het convenant ondertekent,
wordt geacht zich eraan te houden. Een verschil met het huidige convenant is dat als nu een
regio tekent namens de gemeenten die deel uitmaken van zo'n regio, dat er dan ook een
verklaring onder moet liggen van al die gemeenten. Zodat een gemeente zich niet aan de
afspraken kan onttrekken omdat hij het convenant niet zelf mede heeft ondertekend.

d.

Ik heb geen verzoek gezien input te leveren op het nieuwe concept-convenant.
Antwoord: De laatste conceptversie is voorgelegd aan het projectteam, het sturingsoverleg, de
leden van de referentiegroep, de leden van de J42 en VNG-commissie Zorg, Jeugd en
Onderwijs. Daarnaast heeft het convenant een juridische check ondergaan. De vaststelling van
het convenant in een definitieve versie volgt de daarvoor gebruikelijke procedure bij de VNG.
Dat proces staat beschreven in de inleiding van het convenant.

e.

Waar kunnen we teruglezen welke gemeenten het convenant dan hebben getekend? als
gemeenten niet tekenen, kan overdracht een ander verhaal worden.
Antwoord: De VNG zal gemeenten actief verzoeken het convenant te ondertekenen en volgen
welke gemeenten dat ook daadwerkelijk hebben gedaan. We gaan er vooralsnog vanuit dat alle
gemeenten dat zullen doen.
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8. CBS-simulatie
a.

Van wanneer dateert de simulatie?
Antwoord: De huidige simulatie, die in de Groep Woonplaatsbeginsel Jeugdwet staat, is een
versie gebaseerd op de gegevens van jeugdzorg uit 2019. In mei/juni voert het CBS een
simulatie uit op basis van de gegevens van 2020.

b.

In het in februari j.l. verschenen voorstel voor de herverdeling van het gemeentefonds, is
ook aangegeven wat de gevolgen zijn per gemeente van de invoering van het
woonplaatsbeginsel. Is dit gebaseerd op de CBS-simulatie en is dit de situatie voor 2022?
Antwoord: Ja, de CBS-simulatie van mei/juni (dus met gegevens uit 2020) vormt de basis voor
de verdeling van het budget voor jeugdzorg.

c.

Hoe worden de kosten van jongeren die niet te traceren zijn meegenomen? (vallen buiten
de simulatie maar zijn wel aanwezig)
Antwoord: Hiervoor komt de compensatieregeling ‘woonplaats onbekend’. Voor deze groep zal
de gemeente waar de jeugdige werkelijk verblijft verantwoordelijk blijven, net zoals onder het
oude woonplaatsbeginsel. Deze gemeenten kunnen middels deze regeling gecompenseerd
worden voor de meerkosten die zij maken voor deze groep ‘woonplaats van oorsprong
onbekend’. Om in aanmerking te komen voor deze compensatie geldt een drempelwaarde van
100.000 euro of 2,5% van het totale, objectief verdeelde, jeugdhulpbudget uit 2019. Er wordt
hiervoor 30 miljoen euro gereserveerd in 2022 en 2023.

d.

Wie voert op grond van de CBS-simulatie de berekening uit van het budget voor 2022?
Antwoord: Het ministerie van BZK.
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9.

Begroting 2022

a.

Geldt de drempelwaarde per jaar of over die twee jaar?
Antwoord: De drempelwaarde geldt over die twee jaar bij elkaar opgeteld.

b.

In welke circulaire wordt het budget 2022 voor gemeente toegekend, m.a.w. wanneer die
middelen deel gaan uitmaken van het gemeentefonds? Zijn deze dan nog te
identificeren/labelen?
Nee, daarvoor geldt hetzelfde als voor de huidige middelen voor de jeugdzorg. Dus die middelen
zijn niet zomaar te herleiden.

c.

Budget 2022 is dan ook T-2?
Nee, formeel niet. Het budget in 2022 (voor pleegzorg en 18+) is o.b.v. de CBS-simulatie, maar
wel met gegevens van 2020 (dus in zekere zin wel T-2).

d.

Klopt het dat gemeenten die vanwege de overgangsbepaling in het woonplaatsbeginsel
de zorg moeten gaan financieren, het huidig tarief voor 2 jaar moeten overnemen?
Antwoord: Nee, in de wet wordt gesproken over een maximum van één jaar (m.u.v. pleegzorg).
En het gaat hier over een recht van de jeugdige. Er is echter in de Tweede Kamer een motie
aangenomen (motie Westerveld) dat als na dat jaar de zorg verlengd moet worden, de nieuwe
gemeente die behoefte moet honoreren. Dat mag dan wel onder andere voorwaarden, dus ook
een ander tarief. Dit komt in het convenant.
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