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Efficiencytaak

De gemeenten van Holland Rijnland werken
samen
op het gebied van Jeugdhulp. Daartoe is de
Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap
Jeugdhulp Holland Rijnland ingericht. De TWO is
onder andere verantwoordelijk voor de
contractering en monitoring van de Jeugdhulp, Er
is sprake van een groot regionaal belang wegens
de mate van samenwerking, die deels wettelijk is
opgelegd.

Datum:
Informerend

Datum:
Adviserend

Datum:
Besluitvormend

30-08-2017

1.Kennis te nemen van het document
“convenant woonplaatsbeginsel” met 2
aanvullende stukken;
2. Kennis te nemen van het verzoek van de VNG
dat per regio wordt ondertekend door de
coördinerend portefeuillehouder;
3. Kennis te nemen van het verzoek van VNG
uiterlijk 31 augustus 2017 het stuk getekend
te retourneren
4. In te stemmen met het ter vergadering
tekenen namens 11 gemeenten door de
coördinerend portefeuillehouder Holland
Rijnland.
5. De uitvoering van het convenant wegens de
inkoopgerelateerde aspecten te beleggen bij
de TWO.

6.

Reden afwijking eerdere
besluitvorming en wijze
afwijken

n.v.t.

7.

Essentie van het voorstel
(annotatie zoals op agenda
staat)

8.

Inspraak

Voorstel is om in afwachting van wijziging van de
Jeugdwet per 1-1-2019 in te stemmen met
ondertekening van het convenant
woonplaatsbeginsel teneinde op 2 misverstanden
oproepende elementen het verkeer tussen
gemeenten te optimaliseren.
 N.v.t.

9.

Financiële gevolgen



10.

Bestaand Kader

De jeugdwet

Geen

Eerdere besluitvorming:
11.

Lokale context
(in te vullen door griffier)

* weghalen wat niet van toepassing is

Adviesnota PHO
Vergadering:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Agendapunt:

PHO Maatschappij
30-08-2017
09:30 – 13:00
Lisse
10

Organisatie:

TWO

Onderwerp: Ondertekening Convenant Woonplaatsbeginsel

Beslispunten:
1. Kennis te nemen van het document “convenant woonplaatsbeginsel” met
stukken;
2. Kennis te nemen van het verzoek van de VNG dat per regio wordt
ondertekend door de coördinerend portefeuillehouder;
3. Kennis te nemen van het verzoek van VNG uiterlijk 31 augustus 2017 het
stuk getekend te retourneren
4. In te stemmen met het ter vergadering tekenen namens 11 gemeenten
door de coördinerend portefeuillehouder Holland Rijnland.
5. De uitvoering van het convenant wegens de inkoopgerelateerde
aspecten te beleggen bij de TWO.
Inleiding:
Bij de uitvoering van de Jeugdwet worden verantwoordelijke gemeenten/regio’s
belemmerd door onder meer onduidelijkheden met betrekking tot de uitleg van
het woonplaatsbeginsel.
Een wetsvoorstel is in voorbereiding om het woonplaatsbeginsel aan te passen,
maar invoering van de wijziging is niet voor 1-1-2019 te verwachten. Op landelijk
niveau is daarom overlegd om door middel van een convenant het verkeer
terzake tussen gemeenten te stroomlijnen. Het gaat er om tot de aanpassing van
de Jeugdwet afspraken te maken hoe zal worden gehandeld inzake met name
een drietal knelpunten:
1. Problemen rond verhuizing
2. Gezagskwesties
3. Verblijfszorg van jeugdigen met voogdij of 18+.
Met betrekking tot de eerste twee punten worden afspraken gemaakt in het
convenant. Die
bestaat er kort gezegd uit:
1. bij verhuizing neemt de ontvangende gemeente indicatie plus jeugdhulp bij
dezelfde aanbieder over, tot max 1 jaar. Bij langer durende indicaties wordt in elk
geval een warme overdracht geregeld.
2. Als er onduidelijkheden over een gezagskwestie zijn zorgen betreffende
gemeenten er voor dat noch aanbieder noch client hiervan de dupe worden. De
aanbieder kan de zorg bij een van de twee gemeenten declareren. De

gemeenten onderling maken dat afspraken en verrekenen de kosten zonder daar
verder aanbieder of cliënt bij te betrekken.
Met betrekking tot punt 3, verblijfszorg, blijft tot de wetswijziging de huidige
uitvoering in stand. Dat betekent dat bij voogdij en 18+ de gemeente waar het
kind/de jeugdige daadwerkelijk verblijft verantwoordelijk blijft. Wel geldt over 2016
t/m 2018 nog een compensatieregeling. Ondanks intensieve arbeid heeft de
aanvraag over 2015 bij VWS geen aanvullende middelen opgeleverd. Over 2016
is de verwachting dat de kans iets groter is.
Het convenant is voorbereid door de ambtelijke en bestuurlijke overleggen J42
van de VNG, samen met VWS waarna besluitvorming in de subcommissie Jeugd
VNG heeft plaatsgevonden.
Argumenten:
Er is veel onzekerheid en onduidelijkheid bij gemeenten, aanbieders en cliënten
over de uitleg van het woonplaatsbeginsel. Als de gemeenten in regioverband in
grote getale het convenant ondertekenen betekent dit dat tot de wijziging
Jeugdwet op vergelijkbare wijze door gemeenten, ook in overleg met elkaar, kan
worden geacteerd.
Beoogd effect:
Meer eenduidigheid in de uitleg van het woonplaatsbeginsel en handelwijze
tussen gemeenten onderling.
Bijlagen:
 10a Convenant woonplaatsbeginsel
 10b Deelverslag subcommissie Jeugd VNG mei 2017.

