
JA

JA

Heeft u de gegevens van deze 
jeugdige voor het eerst  
aangeleverd vóór 1-11-2021?

Heeft de ontvangende gemeente u 
vóór 1-11-2021 laten weten niet 
verantwoordelijk te zijn?

Is de ontvangende gemeente verantwoordelijk?

U blijft verantwoordelijk totdat de afronding aan de 
(daadwerkelijk) verantwoordelijke gemeente is 
afgerond, ook als dat pas in de loop van 2022 is.

De ontvangende gemeente wordt 
(vooralsnog) verantwoordelijk per 
1-1-2022.

1. Informeer zorgaanbieder/GI direct 
over ontvangende gemeente.

2. Verleng huidige zorgtoewijzing niet.

4. Informeer direct zorgaanbieder/GI.
5. Wacht op bericht afronding  

overdracht. 
6. Verreken met ontvangende  

gemeente.

4. Zoek uit welke gemeente wel 
verantwoordelijk is

5. Lever de jeugdige aan bij  
deze gemeente

6. Ga terug naar stap 3 totdat 
antwoord JA is

1. Trek de huidige zorgtoewijzing niet in per 31-12-2021.
2. Verleng een in 2021 aflopende zorgtoewijzing tot 

1-7-2022.
3. Wacht op bericht van ontvangende gemeente.

NEE

NEE

JA NEE

1

Overdracht jeugdigen over de jaargrens heen
Wet wijziging woonplaatsbeginsel jeugd per 1 januari 2022.

De schema’s hebben alleen betrekking op:
• jeugdigen die jeugdzorg ontvangen in 

2021,
• en van wie de zorg doorloopt in 2022,
• maar van wie de overdracht aan de nieuw 

verantwoordelijke gemeente niet op  
31 december is afgerond, dus:
- nog geen acceptatie van de overdracht 

door de ontvangende gemeente,
- en/of nog geen contractafspraak met 

de huidige zorgaanbieder/GI,
- en/of nog geen nieuwe toewijzing 

vanaf 1 januari 2022.

A. Schema voor latende gemeenten

Komt u er niet uit met een gemeente of zorgaanbieder?
Meld dit bij: meldpuntWPB@i-sociaaldomein.nl



Overdracht jeugdigen over de jaargrens heen
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JA NEE

Heeft de latende gemeente de 
gegevens van deze jeugdige voor het 
eerst aangeleverd vóór 1-11-2021?

Heeft u de latende gemeente voor 
1-11-2021 laten weten niet verant-
woordelijk te zijn?

Is deze ontvangende gemeente verantwoordelijk?

Bent u verantwoordelijk?

U wordt (vooralsnog) verantwoordelijk per 1-1-2022

De latende gemeente blijft verantwoordelijk totdat de 
afronding aan de (daadwerkelijk) verantwoordelijke 
gemeente is afgerond, ook als dat pas in Q1 van 2022 is.

8. Informeer direct zorgaanbieder/GI.
9. Wacht op bericht afronding  

overdracht. 
10. Verreken met verantwoordelijke  

gemeente.

U bent klaar 5. Zoek uit welke gemeente wel verantwoordelijk is.
6. Lever de gegevens van deze jeugdige aan bij deze gemeente 

(tot 1-4-2022 kan dit via de transporttool).
7. wacht op bericht van de nieuwe ontvangende gemeente.

1. Accepteer direct de jeugdige, zonder eerst te controleren of het klopt
2. Maak voor eind 2021 contractafspraak met zorgaanbieder/GI
3. Verstuur een zorgtoewijzing met ingangsdatum 1-1-2022 
4. Controleer ondertussen de voor en na 1/11 aangeleverde jeugdigen:

NEE JA

JA

JA

NEE

NEE

B. Schema voor ontvangende gemeenten

Komt u er niet uit met een gemeente of zorgaanbieder?
Meld dit bij: meldpuntWPB@i-sociaaldomein.nl

8. Zoek uit welke gemeente wel  
verantwoordelijk is.

9. Lever de jeugdige aan bij deze  
gemeente.

10. Ga terug naar stap 7 totdat antwoord  
JA is.



Overdracht jeugdigen over de jaargrens heen
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Heeft u een bericht ontvangen over welke 
gemeente verantwoordelijk wordt op 
1-1-2022?

Is dat een andere gemeente dan de huidige?

Heeft u binnen 5 werkdagen na deze stap een  
zorgtoewijzing ontvangen met ingangsdatum 1-1-2022?

1. Zoek uit voor welke jeugdigen de zorgtoewijzing in 2021 afloopt.
2. Bepaal voor welke jeugdigen de zorg moet doorlopen in 2022.

Maak z.s.m. een contractafspraak met de nieuw 
verantwoordelijke gemeente.

Verstuur vanaf 22-11-2021 een verzoek om  
wijziging (317) naar de huidige gemeente.

NEE NEE

C. Schema voor zorgaanbieder / GI

Komt u er niet uit met een gemeente of zorgaanbieder?
Meld dit bij: meldpuntWPB@i-sociaaldomein.nl

JA JA

U bent klaar Doe een melding: 
meldpuntWPB@i-sociaaldomein.nl

JA NEE
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