
It’s Public
Juni 2022

Compensatieregeling wijziging 
woonplaatsbeginsel jeugd 
waarschijnlijk te klein



2

Achtergrond en conclusies

Achtergrond

▪ Per 1 januari 2022 is het woonplaatsbeginsel (WPB) in de Jeugdwet aangepast, waardoor 
verantwoordelijke gemeente voor ca. 20.000 jongeren verandert: 

- Oud: gemeente waar gezagsdrager van de jeugdige ingeschreven staat;

- Nieuw: gemeente waar de jeugdige direct vóór aanvang van verblijf ingeschreven stond. 

▪ Deze wijziging brengt ook een aanpassing in budgetbepaling met zich mee.

▪ Gemeenten met relatief grote verblijfsinstellingen binnen hun gemeentegrenzen, waar de 
kosten in 2020 en 2021 zijn gestegen, ondervinden hierdoor een financieel nadeel.

Bevindingen / 
conclusies

▪ Om deze gemeenten te compenseren is er een compensatieregeling opgesteld, die leidt 
tot een herverdeling van 30 mln tussen gemeenten onderling. 

▪ It’s Public heeft de verwachte aanvragen voor deze regeling berekend, gebaseerd op 
kosten Voogdij / 18+ in Beleidsinformatie Jeugd van CBS.

▪ Hieruit blijkt dat deze middelen bij lange na niet toereikend zijn, wanneer alle gemeenten 
die er recht op hebben compensatie aanvragen zal de totale aanvraag 160 mln zijn.

▪ In aanvulling op de totaalberekening is ook berekend wat de verwachte aanvraag en 
uitkering is per gemeente.



▪ Uitleg & Conclusies

▪ Bijlage: verwachte aanvraag per gemeente (obv CBS cijfers)
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Inhoud



Voorbeeld toepassing vernieuwd woonplaatsbeginsel

De wijziging woonplaatsbeginsel jeugd zorgt er voor dat per 1 januari 
ca. 20.000 jeugdigen ‘administratief’ zijn verhuisd

AmsterdamAmsterdam

Sanne woonde bij haar ouders 
in Amsterdam 

AmsterdamBarneveld

Ze werd onder voogdij 
geplaatst en moest bij 
jeugdzorgaanbieder in 

Barneveld wonen

Huidig woonplaatsbeginsel:

Nieuw woonplaatsbeginsel:

Omdat Sanne bij jeugdzorginstelling in Barneveld verblijft (en 
voogdij-maatregel heeft) , is Barneveld verantwoordelijk voor zorg. 
Barneveld ontvangt budget via gemeentefonds en betaalt de zorg.

Onder nieuw woonplaatsbeginsel blijft Sanne in Barneveld wonen, 
maar wordt Amsterdam verantwoordelijk (want daar woonde Sanne 
vóór aanvang verblijf). Amsterdam ontvangt budget via 
gemeentefonds en betaalt de zorg.

AmsterdamBarneveld

AmsterdamBarneveld

Dit is één voorbeeld van een mogelijke casus. Er 
zijn ook andere situaties waarin wijziging wpb

impact heeft (bijv. als ouders verhuisd zijn1)

AmsterdamAmsterdam

1. Als ouders verhuist zijn nadat zorg met verblijf is gestart, was onder het oude woonplaatsbeginsel de nieuwe woonplaats van de ouders verantwoordelijk voor het verblijf. Onder nieuwe woonplaatsbeginsel blijft de oude gemeente verantwoordelijk.

Bron: It’s Public projectervaring



Het budget voor jeugdhulp voor Voogdij & 18+ werd altijd apart 
berekend. De wijze waarop dit gebeurt verandert met de invoering van 
het nieuwe woonplaatsbeginsel:

- T/m 2021: T-2 systematiek

Het budget wordt bepaald o.b.v. het daadwerkelijke zorggebruik 
Voogdij/18+ twee jaar eerder én een gemiddeld tarief per zorgvorm 
per etmaal. 

- 2022: T-2-systematiek mét simulatie nieuw WPB

Het budget wordt bepaald o.b.v. zorggebruik in 2020 (t-2) én een 
simulatie door CBS voor het nieuwe woonplaatsbeginsel1.

- 2023: Objectief model

Het budget wordt verdeeld op basis van objectief verdeelmodel. 
Deze aanpassing t.o.v. situatie B loopt met gelijk met herijking 
gemeentefonds, dus zou ook uitgesteld kunnen worden (situatie B 
blijft dan langer bestaan).

Voor gemeenten bij wie zorggebruik in 2020 en 2021 hard is gestegen 
is er een compensatieregeling (gezien deze jaren niet meer worden 
meegenomen, zie      ).

Impact wijziging woonplaatsbeginsel op systematiek budgetten Voogdij / 18+

De manier waarop budget per gemeente wordt vastgesteld wijzigt ook 
met de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel jeugd

1. Gebaseerd op woongeschiedenis van betreffende jeugdigen

Bron: Meicirculaire; ‘Factsheet jeugdhulpbudget voogdij en 18’; VNG; It’s Public 5

A

B

C

Budget
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Huidig woonplaatsbeginsel

2024

Bepaling 
budget

Zorg
2017

Zorg
2018

Zorg
2019

Zorg
2020

Zorg
2021

Zorg
2022

Object.
2023

Object.
2024

Nieuw woonplaatsbeginsel

T-2-systematiek Objectieve verdeling

Simulatie nieuw WPB

A A B C CA

C CA A B*A *

*



▪ ‘Onderbreking financieringssystematiek Voogdij & 18+’

- Historisch gezien werden veranderingen in aantal jeugdigen via 
t-2-systematiek twee jaar later in budget verwerkt.

- Door het onderbreken van de financieringssystematiek worden 
stijgingen in 2020 en 2021 niet meer verwerkt in budget, waar de 
compensatieregeling voor compenseert.

- Deadline: aanvraag tussen 1 juni en 1 oktober 2022

▪ ‘Woonplaats onbekend’

- In sommige gevallen kan de verantwoordelijke gemeente 
volgens het nieuwe woonplaatsbeginsel niet meer achterhaald 
worden (bijv. woonplaats in buitenland vóór verblijf jeugdzorg).

- Deadline: aanvraag t/m april in opvolgend jaar (bijv. 1 april 2023 
voor kosten gedurende 20221)

Er zijn twee compensatieregelingen waar gemeenten mogelijk voor 
kunnen aanmelden

Bron: VNG 6

Compensatieregelingen n.a.v. wijziging woonplaatsbeginsel Jeugd

Klik op afbeeldingen voor details per regeling
1. Compensatieregeling is alléén van toepassing op jeugdigen die al in verblijf zaten op 1 januari 2022. 

Focus van dit document

https://vng.nl/sites/default/files/2021-05/compensatieregeling_onderbreking_financieringssystematiek_voogdij_en_18.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2021-05/compensatieregeling_woonplaats_onbekend.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2021-05/compensatieregeling_onderbreking_financieringssystematiek_voogdij_en_18.pdf


Bron: VNG 7

Dit document focust op de compensatieregeling ‘onderbreking 
financieringssystematiek voogdij en 18+’ 

Door in 2022 het nieuwe woonplaatsbeginsel toe te passen bij de verdeling, zien gemeenten een verandering 
in hun zorggebruik 2020 en 2021 niet meer vertaald in een hoger of lager budget. Voor gemeenten met een 
forse stijging van het zorggebruik in de jaren 2020 en 2021 geeft dit een financieel probleem. Hiertoe is de 
compensatieregeling ‘onderbreking financieringssystematiek voogdij en 18+ a.g.v. de wijziging van het 
woonplaatsbeginsel’ opgesteld.

Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat alleen gemeenten met substantieel nadeel voor compensatie in 
aanmerking komen.  Vanwege de diversiteit aan gemeenten, o.a. in grootte, is er voor gekozen om drie 
drempelwaarden te formuleren (drempelwaarde, afwijkingstoets en draagkrachttoets e.d.).

Een aanvraag kan zich richten op de kosten voor voogdij en 18+ (in totaal) of op één van de twee 
kostensoorten afzonderlijk. De keuze om te kiezen voor één van die drie mogelijkheden heef geen gevolgen 
voor de drempelwaarden waar mee gewerkt wordt.

De compensatieregeling wordt bekostigd uit het macrobudget Jeugd, omdat het gaat om een 
verdeelprobleem. Hiertoe is 30 miljoen euro gereserveerd.

Wanneer dit budget wordt overvraagd, worden de gehonoreerde compensatie-aanvragen naar rato 
verlaagd. Bij onderuitputting van dit budget vloeit het resterende budget terug in het macrobudget.

Klik op afbeelding voor 
details van de regeling

https://vng.nl/sites/default/files/2021-05/compensatieregeling_onderbreking_financieringssystematiek_voogdij_en_18.pdf


Stroomschema drempelwaarden compensatieregeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Er zijn criteria opgesteld om te bepalen hoeveel compensatie een 
gemeente kan aanvragen

Bron: VNG 8

Aanvraag kan worden gedaan 
voor Voogdij, voor 18+, of voor 
het totaal van Voogdij & 18+ 
(wat hoger uitvalt)



Bron: kosten 18 plussers en voogdij 2017-2021, CBS 9

Inschatting aanvragen en beschikbaar budget, € mln

Uit onze analyse blijkt dat er een forse overinschrijving te verwachten 
is, waardoor gemeenten geen volledige compensatie kunnen krijgen

30

160

Budget

Recht compensatie
volgens criteria

-81%

▪ Op basis van overzicht kosten 
Voogdij / 18+ van CBS hebben wij 
ingeschat hoeveel gemeenten 
recht hebben op compensatie.

▪ Het weergegeven getal is 
waarschijnlijk een overschatting, 
omdat sommige gemeenten geen 
aanvraag zullen doen, ondanks 
dat ze recht hebben op 
compensatie

▪ Dit neemt niet weg dat er 
waarschijnlijk een aanzienlijke 
overinschrijving zal plaatsvinden



Gemeenten met recht op compensatie o.b.v. kosten CBS1 2019-2021, verwachte aanvraag als % van totaal objectief verdeelde budget

Gemeenten die recht hebben op compensatie zitten door heel het land

1. In deze berekening is gebruik gemaakt van de informatie zoals geleverd door het CBS, daadwerkelijk geleverde zorg kan afwijken

Bron: kosten 18 plussers en voogdij 2017-2021, CBS 10

Let op: inschatting o.b.v. gepubliceerde kosten door CBS

Zie bijlage voor een toelichting 
per gemeente. In totaal maken 
volgens gegevens CBS 150 
gemeenten aanspraak op 
compensatie. 

Geen aanvraag

5-10% van budget

10-15% van budget

>15% van budget

0-5% van budget



Relatief grootste verwachte aanvragen

Dit zijn de top 20 gemeenten met de grootste verwachte aanvragen

Bron: CBS; It’s Public analyse 11

Tekort top 20 Geschat recht op compensatie

€ mln % van totaal jeugdbudget 2019

1 Purmerend 1,0 63%

2 De Wolden 1,3 37%

3 Bronckhorst 2,0 33%

4 Berkelland 2,4 32%

5 Borger-Odoorn 1,7 29%

6 Hattem 0,6 29%

7 Eijsden-Margraten 1,4 29%

8 Heerde 1,5 28%

9 Huizen 2,1 27%

10 Oost Gelre 2,4 26%

11 Best 1,2 25%

12 Winterswijk 1,4 25%

13 Berg en Dal 1,7 24%

14 Middelburg (Z.) 2,6 23%

15 Epe 1,3 22%

16 Opsterland 1,7 22%

17 Hardinxveld-Giessend. 0,8 22%

18 Lingewaard 1,9 21%

19 Asten 0,5 21%

20 Bladel 0,7 21%

Klik hier voor 
overzicht tekorten 

van alle gemeenten

Absoluut grootste verwachte aanvragen

Tekort top 20 Geschat recht op compensatie

€ mln % van totaal jeugdbudget 2019

1 Utrecht 6,0 8%

2 Nijmegen 4,7 12%

3 Almere 4,6 8%

4 Nissewaard 4,1 21%

5 Zeist 3,0 19%

6 Eindhoven 2,9 6%

7 Heerlen 2,8 10%

8 Middelburg (Z.) 2,6 23%

9 Doetinchem 2,6 18%

10 Capelle aan den Ijss. 2,5 15%

11 Berkelland 2,4 32%

12 Oost Gelre 2,4 26%

13 Hoogeveen 2,2 14%

14 Arnhem 2,1 5%

15 Emmen 2,1 7%

16 Landgraaf 2,1 21%

17 Huizen 2,1 27%

18 Rheden 2,0 20%

19 Bronckhorst 2,0 33%

20 Lingewaard 1,9 21%



Uit dit document blijkt dat de compensatieregeling ‘Onderbreking financieringssystematiek 
voogdij en 18+’ waarschijnlijk veel te klein is. Het vastgestelde budget is € 30 mln, maar er kan naar 
schatting ca. € 160 mln compensatie aangevraagd worden. Dit zal waarschijnlijk lager uitvallen 
(want niet alle gemeenten met recht op compensatie vragen aan), maar compensatie zal dus 
waarschijnlijk slechts ten dele kunnen worden uitgekeerd.

Het lijkt logisch om eerst de definitieve inschrijvingen af te wachten. Het onvolledig uitkeren van 
de compensatie lijkt echter met name voor kleinere gemeenten met relatief grote tekorten niet 
rechtvaardig. Dit is bovendien in strijd met de Financiële verhoudingswet1. Het is daarom goed als 
landelijke beleidsmakers hier alvast over nadenken.

12

Conclusies

1. Het uitgangspunt zoals omschreven in de memorie van toelichting van de Financiële-verhoudingswet is helder: “Elke gemeente is, gezien haar structurele omstandigheden, (globaal) in staat om, bij gelijke belastingdruk, een gelijkwaardig niveau van 
voorzieningen te realiseren”. Om dit zogenaamde derde aspiratieniveau te realiseren dient er rekening te worden gehouden met verschillen in kosten tussen gemeenten. Het feit dat een gemeente toevalligerwijs een bepaalde jeugdzorginstelling heeft is 
altijd in de t-2 systematiek gecompenseerd, maar met een onvolledige compensatie vanuit de compensatieregeling wordt dit deels teniet gedaan.



1) Vraag wél compensatie aan als je denkt als gemeente hier recht op te hebben.

2) Maar: boek zeker niet meteen het volledige bedrag aan compensatie al in, want de aanvraag zal waarschijnlijk 
slechts ten dele worden uitgekeerd.

3) Zoek contact met VNG over dit onderwerp (met name voor gemeenten met relatief groot nadeel).

13

Aanbevelingen voor gemeenten

Vragen? Neem vooral contact op met Hugo den Breejen (hugo.denbreejen@itspublic.nl) of 
Jan Willem Moesker (janwillem.moesker@itspublic.nl)



▪ Uitleg & Conclusies

▪ Bijlage: verwachte aanvraag per gemeente (obv CBS cijfers)
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Bron: it’s public analyse 15

De volledige berekening per gemeente bekijken? Alle gegevens zijn in 
Excel-bestand beschikbaar

▪ Zelf berekeningen doen?

▪ Gegevens vergelijken met 
informatie uit eigen systemen?

▪ Alle gegevens uit deze 
publicatie zijn online te 
downloaden

Klik hier om Excel bestand te downloaden

https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=compensatieregeling-woonplaatsbeginsel-jeugd-te-klein&utm_source=itspublic&utm_medium=publicatie&utm_campaign=woonplaatsbeginsel_compensatie_te_klein
https://www.itspublic.nl/materialen/?mc_slug=compensatieregeling-woonplaatsbeginsel-jeugd-te-klein&utm_source=itspublic&utm_medium=publicatie&utm_campaign=woonplaatsbeginsel_compensatie_te_klein


€ mln

Verwacht recht op compensatie o.b.v. CBS-cijfers, op alfabetische 
volgorde (1/19)

1. Onder (conservatieve) aanname dat alle gemeenten die recht hebben ook daadwerkelijk compensatie aanvragen. Waarschijnlijk gebeurt dit niet en valt het compensatiebedrag iets hoger uit.

Bron: kosten 18 plussers en voogdij 2017-2021, CBS 16

Gemeente
Compensatie 
verwacht?

Aanvraag 
compensatie door 
gemeente 
(verwacht)

Uitkering 
compensatie (als 
iedereen aanvraagt1)

Op basis van 
categorie

Totaal Voogdij 18+

1680 Aa en Hunze Nee - - - -0,2 / -6% +0,4 / +28% -0,6 / -24%

0358 Aalsmeer Nee - - - +0,1 / +10% -0,0 / -7% +0,2 / +26%

0197 Aalten Ja 0,6 0,1 18+ +0,2 / +13% +0,6 / +98% -0,3 / -30%

0059 Achtkarspelen Nee - - - -0,2 / -6% -0,3 / -31% +0,2 / +7%

0482 Alblasserdam Nee - - - +0,2 / +16% +0,2 / +69% -0,0 / -0%

0613 Albrandswaard Nee - - - +0,3 / +47% +0,1 / +26% +0,2 / +68%

0361 Alkmaar Nee - - - -1,0 / -12% -1,2 / -23% +0,2 / +5%

0141 Almelo Ja 1,7 0,3 Totaal +1,7 / +21% +0,3 / +8% +1,4 / +31%

0034 Almere Ja 4,6 0,9 Totaal +4,6 / +34% +3,2 / +45% +1,4 / +22%

0484 Alphen aan den Rijn Nee - - - -0,7 / -7% +0,4 / +12% -1,2 / -17%

1723 Alphen-Chaam Nee - - - +0,0 / +3% +0,0 / +6% +0,0 / +2%

1959 Altena Nee - - - +0,1 / +2% -0,1 / -7% +0,1 / +6%

0060 Ameland Nee - - - +0,0 / +20% +0,1 / +645% +0,1 / +97%

0307 Amersfoort Ja 0,8 0,1 Voogdij -0,6 / -5% -1,3 / -19% +0,8 / +18%

0362 Amstelveen Ja 0,8 0,1 Totaal +0,8 / +32% +0,5 / +32% +0,3 / +32%

0363 Amsterdam Nee - - - +2,4 / +4% +2,0 / +5% +0,3 / +1%

0200 Apeldoorn Nee - - - -6,1 / -29% -0,5 / -8% -5,6 / -40%

0202 Arnhem Ja 2,1 0,4 Totaal +2,1 / +16% +1,6 / +18% +0,5 / +11%

0106 Assen Ja 1,0 0,2 18+ +0,2 / +1% +1,0 / +15% -0,8 / -18%

Let op: verwachte compensatie is expliciet een inschatting op basis  van de kosten zoals aangeleverd door de aanbieders 
bij het CBS (met meerdere onzekerheden), deze kosten kunnen vanwege meerdere redenen afwijken.

Verwachte compensatie Detail aanvraag compensatie per categorie



€ mln

Verwacht recht op compensatie o.b.v. CBS-cijfers, op alfabetische 
volgorde (2/19)

1. Onder (conservatieve) aanname dat alle gemeenten die recht hebben ook daadwerkelijk compensatie aanvragen. Waarschijnlijk gebeurt dit niet en valt het compensatiebedrag iets hoger uit.

Bron: kosten 18 plussers en voogdij 2017-2021, CBS 17

Gemeente
Compensatie 
verwacht?

Aanvraag 
compensatie door 
gemeente 
(verwacht)

Uitkering 
compensatie (als 
iedereen 
aanvraagt1)

Op basis van 
categorie

Totaal Voogdij 18+

0743 Asten Ja 0,5 0,1 Totaal +0,5 / +65% +0,1 / +34% +0,5 / +73%

0744 Baarle-Nassau Nee - - - +0,0 / +5% - / - / 

0308 Baarn Nee - - - +0,2 / +12% +0,2 / +35% -0,0 / -4%

0489 Barendrecht Nee - - - -0,3 / -11% -0,1 / -10% -0,2 / -12%

0203 Barneveld Ja 1,2 0,2 Totaal +1,2 / +7% +0,2 / +6% +1,1 / +8%

0888 Beek (L.) Nee - - - -0,3 / -27% -0,1 / -21% -0,2 / -31%

1954 Beekdaelen Nee - - - +0,0 / +0% +0,1 / +37% -0,1 / -11%

0889 Beesel Nee - - - +0,2 / +37% +0,2 / +68% +0,0 / +11%

1945 Berg en Dal Ja 1,7 0,3 Totaal +1,7 / +56% +0,0 / +1% +1,7 / +84%

1724 Bergeijk Nee - - - +0,1 / +7% +0,4 / +54% -0,3 / -29%

0893 Bergen (L.) Nee - - - +0,2 / +28% +0,1 / +51% +0,1 / +21%

0373 Bergen (NH.) Nee - - - -0,4 / -35% -0,2 / -31% -0,2 / -43%

0748 Bergen op Zoom Nee - - - -0,5 / -10% +0,2 / +10% -0,7 / -30%

1859 Berkelland Ja 2,4 0,5 Totaal +2,4 / +97% +0,3 / +47% +2,1 / +114%

1721 Bernheze Nee - - - +0,1 / +10% -0,1 / -18% +0,2 / +23%

0753 Best Ja 1,2 0,2 Totaal +1,2 / +61% +0,7 / +54% +0,5 / +75%

0209 Beuningen Ja 0,7 0,1 Totaal +0,7 / +72% +0,4 / +105% +0,3 / +50%

0375 Beverwijk Ja 0,8 0,2 Totaal +0,8 / +46% +0,1 / +5% +0,7 / +100%

0310 De Bilt Nee - - - +0,1 / +8% +0,1 / +14% +0,0 / +2%

Let op: verwachte compensatie is expliciet een inschatting op basis  van de kosten zoals aangeleverd door de aanbieders 
bij het CBS (met meerdere onzekerheden), deze kosten kunnen vanwege meerdere redenen afwijken.

Verwachte compensatie Detail aanvraag compensatie per categorie



€ mln

Verwacht recht op compensatie o.b.v. CBS-cijfers, op alfabetische 
volgorde (3/19)

1. Onder (conservatieve) aanname dat alle gemeenten die recht hebben ook daadwerkelijk compensatie aanvragen. Waarschijnlijk gebeurt dit niet en valt het compensatiebedrag iets hoger uit.

Bron: kosten 18 plussers en voogdij 2017-2021, CBS 18

Gemeente
Compensatie 
verwacht?

Aanvraag 
compensatie door 
gemeente 
(verwacht)

Uitkering 
compensatie (als 
iedereen 
aanvraagt1)

Op basis van 
categorie

Totaal Voogdij 18+

1728 Bladel Ja 0,7 0,1 Totaal +0,7 / +68% +0,4 / +74% +0,2 / +60%

0376 Blaricum Nee - - - +0,1 / +34% +0,1 / +232% -0,0 / -6%

0377 Bloemendaal Nee - - - -0,1 / -26% -0,4 / -100% -0,2 / -100%

1901 Bodegraven-Reeuwijk Nee - - - +0,3 / +13% +0,3 / +65% +0,0 / +1%

0755 Boekel Nee - - - -0,1 / -40% -0,0 / -100% -0,0 / -100%

1681 Borger-Odoorn Ja 1,7 0,3 Totaal +1,7 / +48% +1,1 / +96% +0,5 / +22%

0147 Borne Nee - - - -0,8 / -28% -0,1 / -8% -0,7 / -35%

0654 Borsele Nee - - - +0,0 / +3% +0,1 / +33% -0,1 / -4%

0757 Boxtel Nee - - - -1,9 / -30% -0,2 / -23% -1,6 / -32%

0758 Breda Nee - - - -0,3 / -3% -0,1 / -1% -0,3 / -5%

0501 Brielle Ja 0,2 0,0 Totaal +0,2 / +143% - / - / 

1876 Bronckhorst Ja 2,0 0,4 Totaal +2,0 / +59% +0,1 / +6% +1,9 / +79%

0213 Brummen Nee - - - +0,0 / +0% -0,0 / -3% +0,0 / +3%

0899 Brunssum Ja 0,7 0,1 Voogdij +0,6 / +33% -0,0 / -6% +0,7 / +59%

0312 Bunnik Nee - - - -0,0 / -1% -0,1 / -13% +0,1 / +18%

0313 Bunschoten Nee - - - +0,2 / +19% -0,1 / -23% +0,2 / +43%

0214 Buren Ja 0,9 0,2 Totaal +0,9 / +54% +0,3 / +59% +0,6 / +52%

0502 Capelle aan den IJssel Ja 2,5 0,5 Totaal +2,5 / +37% +2,3 / +66% +0,3 / +7%

0383 Castricum Ja 0,6 0,1 Voogdij +0,4 / +20% -0,2 / -37% +0,6 / +56%

Let op: verwachte compensatie is expliciet een inschatting op basis  van de kosten zoals aangeleverd door de aanbieders 
bij het CBS (met meerdere onzekerheden), deze kosten kunnen vanwege meerdere redenen afwijken.

Verwachte compensatie Detail aanvraag compensatie per categorie



€ mln

Verwacht recht op compensatie o.b.v. CBS-cijfers, op alfabetische 
volgorde (4/19)

1. Onder (conservatieve) aanname dat alle gemeenten die recht hebben ook daadwerkelijk compensatie aanvragen. Waarschijnlijk gebeurt dit niet en valt het compensatiebedrag iets hoger uit.

Bron: kosten 18 plussers en voogdij 2017-2021, CBS 19

Gemeente
Compensatie 
verwacht?

Aanvraag 
compensatie door 
gemeente 
(verwacht)

Uitkering 
compensatie (als 
iedereen 
aanvraagt1)

Op basis van 
categorie

Totaal Voogdij 18+

0109 Coevorden Ja 1,5 0,3 Totaal +1,5 / +79% +0,8 / +68% +0,7 / +96%

1706 Cranendonck Ja 0,3 0,1 Totaal +0,3 / +24% +0,3 / +26% +0,1 / +15%

0216 Culemborg Nee - - - +0,2 / +35% +0,1 / +30% +0,1 / +44%

0148 Dalfsen Nee - - - -0,0 / -1% +0,0 / +10% -0,1 / -7%

1891 Dantumadiel Ja 0,8 0,1 Voogdij +0,7 / +35% -0,1 / -14% +0,8 / +46%

0503 Delft Ja 1,0 0,2 18+ +0,3 / +5% +1,0 / +24% -0,6 / -29%

0762 Deurne Nee - - - -0,3 / -6% +0,2 / +18% -0,5 / -13%

0150 Deventer Nee - - - +0,0 / +1% +0,0 / +0% +0,0 / +1%

0384 Diemen Nee - - - -0,2 / -11% -0,1 / -15% -0,0 / -5%

1980 Dijk en Waard Nee - - - -2,5 / -25% -0,4 / -10% -2,1 / -36%

1774 Dinkelland Nee - - - -0,2 / -8% -0,1 / -22% -0,1 / -4%

0221 Doesburg Nee - - - +0,0 / +4% +0,0 / +10% -0,0 / -1%

0222 Doetinchem Ja 2,6 0,5 Totaal +2,6 / +51% +0,9 / +42% +1,7 / +58%

0766 Dongen Nee - - - +0,1 / +15% +0,1 / +20% +0,0 / +10%

0505 Dordrecht Nee - - - -1,0 / -7% -0,1 / -2% -0,9 / -11%

0498 Drechterland Nee - - - -0,4 / -39% -0,5 / -60% +0,1 / +33%

1719 Drimmelen Nee - - - +0,1 / +11% +0,0 / +8% +0,1 / +14%

0303 Dronten Nee - - - +0,4 / +10% +0,1 / +6% +0,3 / +12%

0225 Druten Nee - - - +0,2 / +39% +0,3 / +157% -0,0 / -2%

Let op: verwachte compensatie is expliciet een inschatting op basis  van de kosten zoals aangeleverd door de aanbieders 
bij het CBS (met meerdere onzekerheden), deze kosten kunnen vanwege meerdere redenen afwijken.

Verwachte compensatie Detail aanvraag compensatie per categorie



€ mln

Verwacht recht op compensatie o.b.v. CBS-cijfers, op alfabetische 
volgorde (5/19)

1. Onder (conservatieve) aanname dat alle gemeenten die recht hebben ook daadwerkelijk compensatie aanvragen. Waarschijnlijk gebeurt dit niet en valt het compensatiebedrag iets hoger uit.

Bron: kosten 18 plussers en voogdij 2017-2021, CBS 20

Gemeente
Compensatie 
verwacht?

Aanvraag 
compensatie door 
gemeente 
(verwacht)

Uitkering 
compensatie (als 
iedereen 
aanvraagt1)

Op basis van 
categorie

Totaal Voogdij 18+

0226 Duiven Ja 0,5 0,1 Totaal +0,5 / +36% +0,0 / +0% +0,5 / +156%

1711 Echt-Susteren Nee - - - +0,2 / +11% +0,1 / +14% +0,1 / +7%

0385 Edam-Volendam Nee - - - +0,1 / +11% +0,0 / +9% +0,1 / +14%

0228 Ede Nee - - - -3,7 / -25% -1,3 / -27% -2,4 / -24%

0317 Eemnes Nee - - - +0,0 / +1% - / - / 

1979 Eemsdelta Ja 0,8 0,2 Totaal +0,8 / +18% +0,6 / +32% +0,2 / +8%

0770 Eersel Ja 0,3 0,1 Totaal +0,3 / +17% +0,1 / +12% +0,2 / +23%

1903 Eijsden-Margraten Ja 1,4 0,3 Totaal +1,4 / +35% +0,0 / +7% +1,3 / +41%

0772 Eindhoven Ja 2,9 0,6 Totaal +2,9 / +14% +2,7 / +18% +0,3 / +4%

0230 Elburg Nee - - - -0,1 / -5% +0,3 / +116% -0,4 / -36%

0114 Emmen Ja 2,1 0,4 18+ +1,9 / +18% +2,1 / +38% -0,2 / -4%

0388 Enkhuizen Nee - - - -0,9 / -41% -0,6 / -55% -0,3 / -29%

0153 Enschede Nee - - - -1,6 / -14% -1,3 / -17% -0,3 / -8%

0232 Epe Ja 1,3 0,2 Totaal +1,3 / +69% +0,4 / +52% +0,8 / +84%

0233 Ermelo Nee - - - -0,9 / -13% +0,3 / +24% -1,2 / -21%

0777 Etten-Leur Nee - - - +0,1 / +8% +0,2 / +35% -0,1 / -9%

1940 De Fryske Marren Ja 0,5 0,1 Totaal +0,5 / +24% +0,3 / +39% +0,2 / +17%

0779 Geertruidenberg Ja 0,3 0,1 Totaal +0,3 / +49% +0,2 / +51% +0,1 / +46%

1771 Geldrop-Mierlo Ja 1,1 0,2 Totaal +1,1 / +52% +0,5 / +36% +0,6 / +82%

Let op: verwachte compensatie is expliciet een inschatting op basis  van de kosten zoals aangeleverd door de aanbieders 
bij het CBS (met meerdere onzekerheden), deze kosten kunnen vanwege meerdere redenen afwijken.

Verwachte compensatie Detail aanvraag compensatie per categorie



€ mln

Verwacht recht op compensatie o.b.v. CBS-cijfers, op alfabetische 
volgorde (6/19)

1. Onder (conservatieve) aanname dat alle gemeenten die recht hebben ook daadwerkelijk compensatie aanvragen. Waarschijnlijk gebeurt dit niet en valt het compensatiebedrag iets hoger uit.

Bron: kosten 18 plussers en voogdij 2017-2021, CBS 21

Gemeente
Compensatie 
verwacht?

Aanvraag 
compensatie door 
gemeente 
(verwacht)

Uitkering 
compensatie (als 
iedereen 
aanvraagt1)

Op basis van 
categorie

Totaal Voogdij 18+

1652 Gemert-Bakel Nee - - - +0,1 / +15% +0,2 / +95% -0,1 / -11%

0907 Gennep Ja 0,4 0,1 Totaal +0,4 / +43% -0,0 / -12% +0,4 / +99%

0784 Gilze en Rijen Nee - - - -0,2 / -17% -0,1 / -28% -0,1 / -10%

1924 Goeree-Overflakkee Nee - - - +0,2 / +8% -0,1 / -10% +0,3 / +16%

0664 Goes Ja 0,5 0,1 Totaal +0,5 / +24% +0,2 / +26% +0,3 / +23%

0785 Goirle Nee - - - -0,0 / -1% +0,3 / +49% -0,3 / -12%

1942 Gooise Meren Nee - - - -0,1 / -4% +0,1 / +7% -0,2 / -13%

0512 Gorinchem Nee - - - +0,1 / +7% -0,0 / -5% +0,1 / +18%

0513 Gouda Ja 1,4 0,3 Voogdij +0,4 / +5% -1,1 / -25% +1,4 / +39%

0518 's-Gravenhage (gemeente) Nee - - - -0,6 / -2% +0,0 / +0% -0,7 / -4%

0014 Groningen (gemeente) Nee - - - -0,5 / -2% -0,1 / -1% -0,4 / -5%

1729 Gulpen-Wittem Nee - - - +0,0 / +5% -0,0 / -4% +0,0 / +12%

0158 Haaksbergen Nee - - - -0,0 / -5% -0,1 / -25% +0,1 / +88%

0392 Haarlem Ja 0,8 0,1 Voogdij +0,5 / +5% -0,3 / -5% +0,8 / +32%

0394 Haarlemmermeer Nee - - - -0,9 / -11% -0,2 / -5% -0,6 / -17%

1655 Halderberge Nee - - - +0,1 / +14% +0,2 / +47% -0,0 / -8%

0160 Hardenberg Ja 1,0 0,2 Voogdij +1,0 / +13% -0,0 / -1% +1,0 / +19%

0243 Harderwijk Ja 0,6 0,1 Totaal +0,6 / +32% +0,3 / +47% +0,2 / +21%

0523 Hardinxveld-Giessendam Ja 0,8 0,1 Totaal +0,8 / +37% +0,3 / +71% +0,5 / +29%

Let op: verwachte compensatie is expliciet een inschatting op basis  van de kosten zoals aangeleverd door de aanbieders 
bij het CBS (met meerdere onzekerheden), deze kosten kunnen vanwege meerdere redenen afwijken.

Verwachte compensatie Detail aanvraag compensatie per categorie



€ mln

Verwacht recht op compensatie o.b.v. CBS-cijfers, op alfabetische 
volgorde (7/19)

1. Onder (conservatieve) aanname dat alle gemeenten die recht hebben ook daadwerkelijk compensatie aanvragen. Waarschijnlijk gebeurt dit niet en valt het compensatiebedrag iets hoger uit.

Bron: kosten 18 plussers en voogdij 2017-2021, CBS 22

Gemeente
Compensatie 
verwacht?

Aanvraag 
compensatie door 
gemeente 
(verwacht)

Uitkering 
compensatie (als 
iedereen 
aanvraagt1)

Op basis van 
categorie

Totaal Voogdij 18+

0072 Harlingen Nee - - - +0,1 / +8% -0,0 / -10% +0,1 / +19%

0244 Hattem Ja 0,6 0,1 Voogdij +0,6 / +79% -0,0 / -18% +0,6 / +105%

0396 Heemskerk Nee - - - +0,4 / +32% +0,2 / +36% +0,2 / +29%

0397 Heemstede Nee - - - +0,2 / +27% +0,3 / +36% -0,0 / -26%

0246 Heerde Ja 1,5 0,3 Totaal +1,5 / +26% +0,9 / +35% +0,7 / +19%

0074 Heerenveen Nee - - - +0,4 / +11% +0,3 / +23% +0,1 / +5%

0917 Heerlen Ja 2,8 0,5 Totaal +2,8 / +49% +0,7 / +28% +2,1 / +65%

1658 Heeze-Leende Ja 0,4 0,1 Totaal +0,4 / +99% +0,2 / +151% +0,0 / +13%

0399 Heiloo Nee - - - +0,0 / +4% +0,1 / +10% -0,0 / -12%

0400 Den Helder Ja 0,7 0,1 Totaal +0,7 / +11% +0,2 / +8% +0,4 / +14%

0163 Hellendoorn Nee - - - -0,3 / -9% +0,0 / +3% -0,3 / -12%

0530 Hellevoetsluis Ja 1,0 0,2 Totaal +1,0 / +40% +0,5 / +69% +0,5 / +28%

0794 Helmond Nee - - - +0,1 / +2% -0,3 / -10% +0,4 / +14%

0531 Hendrik-Ido-Ambacht Nee - - - +0,2 / +16% +0,1 / +25% +0,1 / +10%

0164 Hengelo (O.) Ja 0,7 0,1 Voogdij +0,4 / +5% -0,3 / -6% +0,7 / +18%

0796 's-Hertogenbosch Ja 0,6 0,1 Voogdij +0,5 / +5% -0,1 / -2% +0,6 / +11%

0252 Heumen Ja 0,3 0,0 Totaal +0,3 / +128% +0,1 / +83% +0,3 / +1295%

0797 Heusden Nee - - - +0,3 / +18% +0,0 / +5% +0,3 / +35%

0534 Hillegom Nee - - - +0,2 / +28% -0,1 / -27% +0,3 / +100%

Let op: verwachte compensatie is expliciet een inschatting op basis  van de kosten zoals aangeleverd door de aanbieders 
bij het CBS (met meerdere onzekerheden), deze kosten kunnen vanwege meerdere redenen afwijken.

Verwachte compensatie Detail aanvraag compensatie per categorie



€ mln

Verwacht recht op compensatie o.b.v. CBS-cijfers, op alfabetische 
volgorde (8/19)

1. Onder (conservatieve) aanname dat alle gemeenten die recht hebben ook daadwerkelijk compensatie aanvragen. Waarschijnlijk gebeurt dit niet en valt het compensatiebedrag iets hoger uit.

Bron: kosten 18 plussers en voogdij 2017-2021, CBS 23

Gemeente
Compensatie 
verwacht?

Aanvraag 
compensatie door 
gemeente 
(verwacht)

Uitkering 
compensatie (als 
iedereen 
aanvraagt1)

Op basis van 
categorie

Totaal Voogdij 18+

0798 Hilvarenbeek Nee - - - -0,2 / -37% -0,0 / -27% -0,2 / -40%

0402 Hilversum Nee - - - -0,1 / -2% +0,3 / +14% -0,4 / -19%

1963 Hoeksche Waard Nee - - - +0,1 / +2% +0,0 / +4% +0,0 / +1%

1735 Hof van Twente Ja 0,8 0,2 Voogdij +0,6 / +37% -0,2 / -38% +0,8 / +85%

1966 Het Hogeland Nee - - - -0,2 / -4% -0,2 / -8% -0,0 / -1%

1911 Hollands Kroon Ja 0,7 0,1 Totaal +0,7 / +22% +0,3 / +32% +0,4 / +18%

0118 Hoogeveen Ja 2,2 0,4 Totaal +2,2 / +30% +1,1 / +31% +1,1 / +30%

0405 Hoorn Nee - - - -1,8 / -30% -1,9 / -49% +0,1 / +4%

1507 Horst aan de Maas Nee - - - -0,1 / -3% -0,1 / -13% -0,0 / -0%

0321 Houten Nee - - - -0,0 / -0% -0,4 / -18% +0,4 / +20%

0406 Huizen Ja 2,1 0,4 Totaal +2,1 / +88% +1,2 / +131% +0,9 / +63%

0677 Hulst Nee - - - -0,5 / -19% -0,6 / -48% +0,1 / +9%

0353 IJsselstein Nee - - - +0,4 / +25% +0,4 / +52% +0,0 / +1%

1884 Kaag en Braassem Nee - - - +0,2 / +12% +0,0 / +4% +0,1 / +57%

0166 Kampen Ja 1,2 0,2 Totaal +1,2 / +20% +1,1 / +55% +0,1 / +2%

0678 Kapelle Nee - - - +0,0 / +6% +0,0 / +40% +0,0 / +1%

0537 Katwijk Nee - - - -0,7 / -21% -0,3 / -23% -0,3 / -19%

0928 Kerkrade Ja 1,0 0,2 Totaal +1,0 / +30% +0,6 / +41% +0,4 / +22%

1598 Koggenland Nee - - - -0,6 / -32% -0,5 / -43% -0,1 / -9%

Let op: verwachte compensatie is expliciet een inschatting op basis  van de kosten zoals aangeleverd door de aanbieders 
bij het CBS (met meerdere onzekerheden), deze kosten kunnen vanwege meerdere redenen afwijken.

Verwachte compensatie Detail aanvraag compensatie per categorie



€ mln

Verwacht recht op compensatie o.b.v. CBS-cijfers, op alfabetische 
volgorde (9/19)

1. Onder (conservatieve) aanname dat alle gemeenten die recht hebben ook daadwerkelijk compensatie aanvragen. Waarschijnlijk gebeurt dit niet en valt het compensatiebedrag iets hoger uit.

Bron: kosten 18 plussers en voogdij 2017-2021, CBS 24

Gemeente
Compensatie 
verwacht?

Aanvraag 
compensatie door 
gemeente 
(verwacht)

Uitkering 
compensatie (als 
iedereen 
aanvraagt1)

Op basis van 
categorie

Totaal Voogdij 18+

0542 Krimpen aan den IJssel Ja 0,8 0,1 18+ +0,3 / +8% +0,8 / +106% -0,4 / -14%

1931 Krimpenerwaard Ja 1,3 0,3 Totaal +1,3 / +28% +0,4 / +54% +1,0 / +24%

1659 Laarbeek Nee - - - +0,2 / +36% +0,5 / +328% -0,3 / -59%

1982 Land van Cuijk Ja 0,8 0,1 Totaal +0,8 / +19% +0,7 / +66% +0,1 / +3%

0882 Landgraaf Ja 2,1 0,4 Totaal +2,1 / +71% +1,6 / +85% +0,4 / +43%

0415 Landsmeer Nee - - - -0,0 / -4% +0,2 / +212% -0,0 / -16%

1621 Lansingerland Nee - - - -0,1 / -5% +0,1 / +11% -0,2 / -12%

0417 Laren (NH.) Nee - - - +0,1 / +76% +0,0 / +63% +0,0 / +189%

0080 Leeuwarden Ja 0,8 0,1 18+ -0,8 / -7% +0,8 / +18% -1,6 / -25%

0546 Leiden Nee - - - +0,3 / +7% +0,3 / +9% +0,0 / +0%

0547 Leiderdorp Nee - - - +0,1 / +6% -0,0 / -4% +0,1 / +22%

1916 Leidschendam-Voorburg Ja 0,8 0,2 Totaal +0,8 / +12% +0,2 / +6% +0,6 / +16%

0995 Lelystad Ja 1,0 0,2 18+ +0,7 / +11% +1,0 / +38% -0,3 / -7%

1640 Leudal Ja 0,8 0,2 Totaal +0,8 / +12% +0,4 / +17% +0,4 / +9%

0327 Leusden Nee - - - +0,2 / +10% +0,0 / +3% +0,1 / +14%

1705 Lingewaard Ja 1,9 0,4 Voogdij +1,4 / +57% -0,4 / -28% +1,9 / +198%

0553 Lisse Ja 0,4 0,1 Totaal +0,4 / +52% +0,3 / +90% +0,1 / +20%

0262 Lochem Nee - - - -0,5 / -8% +0,1 / +13% -0,6 / -11%

0809 Loon op Zand Nee - - - -0,1 / -11% -0,0 / -4% -0,1 / -16%

Let op: verwachte compensatie is expliciet een inschatting op basis  van de kosten zoals aangeleverd door de aanbieders 
bij het CBS (met meerdere onzekerheden), deze kosten kunnen vanwege meerdere redenen afwijken.

Verwachte compensatie Detail aanvraag compensatie per categorie



€ mln

Verwacht recht op compensatie o.b.v. CBS-cijfers, op alfabetische 
volgorde (10/19)

1. Onder (conservatieve) aanname dat alle gemeenten die recht hebben ook daadwerkelijk compensatie aanvragen. Waarschijnlijk gebeurt dit niet en valt het compensatiebedrag iets hoger uit.

Bron: kosten 18 plussers en voogdij 2017-2021, CBS 25

Gemeente
Compensatie 
verwacht?

Aanvraag 
compensatie door 
gemeente 
(verwacht)

Uitkering 
compensatie (als 
iedereen 
aanvraagt1)

Op basis van 
categorie

Totaal Voogdij 18+

0331 Lopik Ja 0,2 0,0 Totaal +0,2 / +18% -0,0 / -4% +0,2 / +28%

0168 Losser Nee - - - +0,1 / +8% +0,0 / +13% +0,0 / +4%

0263 Maasdriel Ja 0,7 0,1 Totaal +0,7 / +52% +0,2 / +61% +0,6 / +50%

1641 Maasgouw Nee - - - -0,4 / -17% -0,1 / -7% -0,3 / -32%

1991 Maashorst Nee - - - -1,0 / -21% -0,2 / -20% -0,8 / -22%

0556 Maassluis Nee - - - +0,3 / +13% +0,2 / +29% +0,1 / +6%

0935 Maastricht Ja 1,4 0,3 Voogdij +1,1 / +17% -0,2 / -7% +1,4 / +39%

0420 Medemblik Nee - - - -1,9 / -38% -1,3 / -60% -0,7 / -22%

0938 Meerssen Nee - - - -0,1 / -19% -0,1 / -22% -0,0 / -13%

1948 Meierijstad Nee - - - +0,4 / +11% -0,0 / -2% +0,4 / +22%

0119 Meppel Ja 1,4 0,3 Totaal +1,4 / +42% +1,1 / +49% +0,4 / +30%

0687 Middelburg (Z.) Ja 2,6 0,5 Totaal +2,6 / +48% +1,8 / +94% +0,8 / +24%

1842 Midden-Delfland Nee - - - +0,1 / +10% +0,1 / +28% -0,0 / -12%

1731 Midden-Drenthe Nee - - - -3,6 / -40% -2,5 / -48% -1,1 / -30%

1952 Midden-Groningen Ja 0,9 0,2 18+ +0,3 / +4% +0,9 / +39% -0,7 / -16%

1709 Moerdijk Nee - - - -0,6 / -23% -0,1 / -12% -0,5 / -28%

1978 Molenlanden Ja 0,6 0,1 Totaal +0,6 / +18% +0,2 / +25% +0,4 / +15%

1955 Montferland Ja 0,9 0,2 Totaal +0,9 / +50% +0,3 / +55% +0,5 / +48%

0335 Montfoort Ja 0,3 0,1 Totaal +0,3 / +74% +0,1 / +69% +0,2 / +76%

Let op: verwachte compensatie is expliciet een inschatting op basis  van de kosten zoals aangeleverd door de aanbieders 
bij het CBS (met meerdere onzekerheden), deze kosten kunnen vanwege meerdere redenen afwijken.

Verwachte compensatie Detail aanvraag compensatie per categorie



€ mln

Verwacht recht op compensatie o.b.v. CBS-cijfers, op alfabetische 
volgorde (11/19)

1. Onder (conservatieve) aanname dat alle gemeenten die recht hebben ook daadwerkelijk compensatie aanvragen. Waarschijnlijk gebeurt dit niet en valt het compensatiebedrag iets hoger uit.

Bron: kosten 18 plussers en voogdij 2017-2021, CBS 26

Gemeente
Compensatie 
verwacht?

Aanvraag 
compensatie door 
gemeente 
(verwacht)

Uitkering 
compensatie (als 
iedereen 
aanvraagt1)

Op basis van 
categorie

Totaal Voogdij 18+

0944 Mook en Middelaar Ja 0,1 0,0 Totaal +0,1 / +58% +0,1 / +148% +0,1 / +157%

1740 Neder-Betuwe Ja 0,5 0,1 18+ +0,5 / +32% +0,5 / +125% -0,1 / -8%

0946 Nederweert Nee - - - +0,1 / +8% +0,2 / +29% -0,1 / -22%

0356 Nieuwegein Nee - - - +0,0 / +1% +0,0 / +0% +0,0 / +5%

0569 Nieuwkoop Nee - - - +0,1 / +13% +0,0 / +14% +0,1 / +13%

0267 Nijkerk Nee - - - -0,1 / -2% -0,1 / -10% +0,1 / +2%

0268 Nijmegen Ja 4,7 0,9 Totaal +4,7 / +54% +3,8 / +67% +1,0 / +32%

1930 Nissewaard Ja 4,1 0,8 18+ +3,9 / +55% +4,1 / +109% -0,2 / -6%

1970 Noardeast-Fryslân Nee - - - +0,4 / +9% +0,3 / +29% +0,1 / +2%

1695 Noord-Beveland Nee - - - -1,1 / -85% -0,0 / -35% -1,1 / -95%

1699 Noordenveld Nee - - - +0,0 / +2% +0,4 / +35% -0,3 / -34%

0171 Noordoostpolder Ja 1,7 0,3 Totaal +1,7 / +36% +0,3 / +20% +1,3 / +44%

0575 Noordwijk Nee - - - +0,1 / +3% -0,1 / -5% +0,1 / +15%

0820 Nuenen, Gerwen en Nederwetten Ja 0,5 0,1 Totaal +0,5 / +31% +0,2 / +19% +0,3 / +63%

0302 Nunspeet Nee - - - -0,0 / -1% -0,1 / -9% +0,0 / +2%

0579 Oegstgeest Ja 0,4 0,1 Totaal +0,4 / +66% +0,4 / +118% +0,0 / +7%

0823 Oirschot Nee - - - +0,2 / +22% +0,1 / +26% +0,0 / +9%

0824 Oisterwijk Nee - - - +0,2 / +7% +0,0 / +5% +0,2 / +8%

1895 Oldambt Nee - - - -1,5 / -21% -0,2 / -13% -1,2 / -24%

Let op: verwachte compensatie is expliciet een inschatting op basis  van de kosten zoals aangeleverd door de aanbieders 
bij het CBS (met meerdere onzekerheden), deze kosten kunnen vanwege meerdere redenen afwijken.

Verwachte compensatie Detail aanvraag compensatie per categorie



€ mln

Verwacht recht op compensatie o.b.v. CBS-cijfers, op alfabetische 
volgorde (12/19)

1. Onder (conservatieve) aanname dat alle gemeenten die recht hebben ook daadwerkelijk compensatie aanvragen. Waarschijnlijk gebeurt dit niet en valt het compensatiebedrag iets hoger uit.

Bron: kosten 18 plussers en voogdij 2017-2021, CBS 27

Gemeente
Compensatie 
verwacht?

Aanvraag 
compensatie door 
gemeente 
(verwacht)

Uitkering 
compensatie (als 
iedereen 
aanvraagt1)

Op basis van 
categorie

Totaal Voogdij 18+

0269 Oldebroek Nee - - - +0,0 / +0% +0,2 / +36% -0,2 / -14%

0173 Oldenzaal Ja 0,6 0,1 Totaal +0,6 / +30% +0,3 / +64% +0,3 / +18%

1773 Olst-Wijhe Nee - - - -0,1 / -6% +0,1 / +42% -0,2 / -26%

0175 Ommen Ja 0,6 0,1 Totaal +0,6 / +31% +0,1 / +17% +0,5 / +35%

1586 Oost Gelre Ja 2,4 0,4 Totaal +2,4 / +34% +0,5 / +35% +1,8 / +33%

0826 Oosterhout Nee - - - -1,2 / -30% -0,6 / -36% -0,6 / -26%

0085 Ooststellingwerf Nee - - - +0,1 / +6% +0,1 / +15% +0,0 / +3%

0431 Oostzaan Ja 0,3 0,0 Totaal +0,3 / +50% +0,1 / +40% +0,1 / +65%

0432 Opmeer Ja 0,3 0,1 Totaal +0,3 / +36% +0,2 / +69% +0,2 / +24%

0086 Opsterland Ja 1,7 0,3 Totaal +1,7 / +46% +0,6 / +65% +1,0 / +39%

0828 Oss Ja 0,6 0,1 Voogdij +0,2 / +3% -0,3 / -9% +0,6 / +15%

1509 Oude IJsselstreek Nee - - - -0,1 / -3% +0,4 / +43% -0,5 / -19%

0437 Ouder-Amstel Nee - - - -0,0 / -2% -0,1 / -15% +0,0 / +21%

0589 Oudewater Ja 0,1 0,0 Totaal +0,1 / +27% -0,0 / -7% +0,1 / +41%

1734 Overbetuwe Ja 1,3 0,2 Voogdij +1,3 / +16% -0,0 / -2% +1,3 / +21%

0590 Papendrecht Nee - - - +0,1 / +6% +0,1 / +20% -0,0 / -2%

1894 Peel en Maas Nee - - - +0,2 / +13% +0,1 / +15% +0,1 / +12%

0765 Pekela Ja 0,4 0,1 Totaal +0,4 / +42% +0,3 / +91% +0,1 / +16%

1926 Pijnacker-Nootdorp Nee - - - -0,4 / -14% +0,1 / +14% -0,5 / -32%

Let op: verwachte compensatie is expliciet een inschatting op basis  van de kosten zoals aangeleverd door de aanbieders 
bij het CBS (met meerdere onzekerheden), deze kosten kunnen vanwege meerdere redenen afwijken.

Verwachte compensatie Detail aanvraag compensatie per categorie



€ mln

Verwacht recht op compensatie o.b.v. CBS-cijfers, op alfabetische 
volgorde (13/19)

1. Onder (conservatieve) aanname dat alle gemeenten die recht hebben ook daadwerkelijk compensatie aanvragen. Waarschijnlijk gebeurt dit niet en valt het compensatiebedrag iets hoger uit.

Bron: kosten 18 plussers en voogdij 2017-2021, CBS 28

Gemeente
Compensatie 
verwacht?

Aanvraag 
compensatie door 
gemeente 
(verwacht)

Uitkering 
compensatie (als 
iedereen 
aanvraagt1)

Op basis van 
categorie

Totaal Voogdij 18+

0439 Purmerend Ja 1,0 0,2 Totaal +1,0 / +28% +0,5 / +37% +0,5 / +22%

0273 Putten Nee - - - +0,2 / +7% -0,2 / -26% +0,4 / +22%

0177 Raalte Ja 0,7 0,1 Totaal +0,7 / +52% +0,5 / +90% +0,1 / +18%

0703 Reimerswaal Nee - - - -0,2 / -12% -0,3 / -32% +0,0 / +4%

0274 Renkum Nee - - - -0,1 / -2% -0,3 / -28% +0,2 / +4%

0339 Renswoude Nee - - - -0,0 / -1% +0,1 / +159% -0,1 / -33%

1667 Reusel-De Mierden Ja 0,2 0,0 Totaal +0,2 / +23% +0,2 / +56% +0,0 / +3%

0275 Rheden Ja 2,0 0,4 Totaal +2,0 / +53% +0,2 / +11% +1,8 / +84%

0340 Rhenen Nee - - - +0,1 / +10% +0,1 / +34% +0,0 / +2%

0597 Ridderkerk Ja 0,6 0,1 Totaal +0,6 / +27% +0,4 / +49% +0,2 / +15%

1742 Rijssen-Holten Nee - - - -0,0 / -1% +0,4 / +69% -0,4 / -14%

0603 Rijswijk (ZH.) Nee - - - -0,3 / -13% -0,1 / -6% -0,2 / -27%

1669 Roerdalen Nee - - - -0,1 / -8% -0,0 / -4% -0,1 / -11%

0957 Roermond Ja 0,5 0,1 Voogdij +0,7 / +10% +0,2 / +4% +0,5 / +20%

0736 De Ronde Venen Nee - - - -0,3 / -16% -0,2 / -28% -0,1 / -6%

1674 Roosendaal Nee - - - +0,3 / +8% +0,2 / +8% +0,2 / +8%

0599 Rotterdam Nee - - - -8,5 / -13% -4,2 / -11% -4,3 / -15%

0277 Rozendaal Nee - - - +0,0 / +15% - / - / 

0840 Rucphen Nee - - - +0,3 / +44% +0,2 / +51% +0,1 / +32%

Let op: verwachte compensatie is expliciet een inschatting op basis  van de kosten zoals aangeleverd door de aanbieders 
bij het CBS (met meerdere onzekerheden), deze kosten kunnen vanwege meerdere redenen afwijken.

Verwachte compensatie Detail aanvraag compensatie per categorie



€ mln

Verwacht recht op compensatie o.b.v. CBS-cijfers, op alfabetische 
volgorde (14/19)

1. Onder (conservatieve) aanname dat alle gemeenten die recht hebben ook daadwerkelijk compensatie aanvragen. Waarschijnlijk gebeurt dit niet en valt het compensatiebedrag iets hoger uit.

Bron: kosten 18 plussers en voogdij 2017-2021, CBS 29

Gemeente
Compensatie 
verwacht?

Aanvraag 
compensatie door 
gemeente 
(verwacht)

Uitkering 
compensatie (als 
iedereen 
aanvraagt1)

Op basis van 
categorie

Totaal Voogdij 18+

0441 Schagen Nee - - - -1,0 / -25% -0,4 / -22% -0,5 / -28%

0279 Scherpenzeel Ja 0,3 0,1 Totaal +0,3 / +213% +0,1 / +0,3 / 

0606 Schiedam Ja 0,8 0,2 Totaal +0,8 / +19% +0,5 / +20% +0,3 / +17%

0088 Schiermonnikoog Nee - - - - / - / - / 

1676 Schouwen-Duiveland Nee - - - +0,0 / +2% +0,2 / +21% -0,1 / -6%

0965 Simpelveld Ja 0,3 0,0 Totaal +0,3 / +15% +0,2 / +106% +0,1 / +3%

0845 Sint-Michielsgestel Nee - - - -0,3 / -31% -0,0 / -2% -0,3 / -41%

1883 Sittard-Geleen Ja 1,2 0,2 Totaal +1,2 / +30% +0,8 / +36% +0,5 / +23%

0610 Sliedrecht Ja 0,6 0,1 Totaal +0,6 / +34% +0,2 / +27% +0,4 / +37%

1714 Sluis Ja 0,6 0,1 18+ +0,4 / +29% +0,6 / +144% -0,1 / -13%

0090 Smallingerland Ja 1,1 0,2 Totaal +1,1 / +12% +0,7 / +21% +0,4 / +8%

0342 Soest Nee - - - -0,5 / -17% -0,1 / -7% -0,4 / -24%

0847 Someren Nee - - - +0,0 / +6% +0,2 / +99% +0,0 / +22%

0848 Son en Breugel Ja 0,3 0,1 Totaal +0,3 / +41% +0,4 / +74% -0,1 / -51%

0037 Stadskanaal Nee - - - -0,7 / -13% -0,1 / -6% -0,6 / -16%

0180 Staphorst Ja 0,5 0,1 Totaal +0,5 / +61% +0,4 / +76% +0,2 / +43%

0532 Stede Broec Nee - - - -1,3 / -42% -0,8 / -55% -0,5 / -29%

0851 Steenbergen Nee - - - -0,4 / -21% -0,0 / -3% -0,4 / -31%

1708 Steenwijkerland Nee - - - -0,3 / -7% +0,4 / +28% -0,7 / -26%

Let op: verwachte compensatie is expliciet een inschatting op basis  van de kosten zoals aangeleverd door de aanbieders 
bij het CBS (met meerdere onzekerheden), deze kosten kunnen vanwege meerdere redenen afwijken.

Verwachte compensatie Detail aanvraag compensatie per categorie



€ mln

Verwacht recht op compensatie o.b.v. CBS-cijfers, op alfabetische 
volgorde (15/19)

1. Onder (conservatieve) aanname dat alle gemeenten die recht hebben ook daadwerkelijk compensatie aanvragen. Waarschijnlijk gebeurt dit niet en valt het compensatiebedrag iets hoger uit.

Bron: kosten 18 plussers en voogdij 2017-2021, CBS 30

Gemeente
Compensatie 
verwacht?

Aanvraag 
compensatie door 
gemeente 
(verwacht)

Uitkering 
compensatie (als 
iedereen 
aanvraagt1)

Op basis van 
categorie

Totaal Voogdij 18+

0971 Stein (L.) Nee - - - -0,1 / -4% -0,0 / -3% -0,0 / -4%

1904 Stichtse Vecht Nee - - - +0,4 / +20% +0,3 / +38% +0,1 / +7%

1900 Súdwest-Fryslân Ja 1,1 0,2 18+ +0,9 / +13% +1,1 / +47% -0,2 / -6%

0715 Terneuzen Ja 0,8 0,2 Totaal +0,8 / +19% +0,5 / +29% +0,3 / +13%

0093 Terschelling Nee - - - +0,0 / +50% - / - / 

0448 Texel Nee - - - +0,2 / +23% +0,3 / +84% -0,1 / -17%

1525 Teylingen Nee - - - -0,0 / -0% +0,2 / +11% -0,2 / -35%

0716 Tholen Nee - - - +0,2 / +11% -0,1 / -30% +0,4 / +23%

0281 Tiel Ja 1,6 0,3 Totaal +1,6 / +67% +0,9 / +73% +0,6 / +60%

0855 Tilburg Nee - - - -0,6 / -3% +0,6 / +8% -1,1 / -10%

0183 Tubbergen Nee - - - -0,1 / -6% +0,1 / +38% -0,2 / -29%

1700 Twenterand Nee - - - +0,0 / +0% +0,3 / +38% -0,3 / -5%

1730 Tynaarlo Ja 0,6 0,1 18+ +0,3 / +13% +0,6 / +55% -0,2 / -15%

0737 Tytsjerksteradiel Ja 0,5 0,1 Totaal +0,5 / +12% +0,2 / +23% +0,4 / +10%

0450 Uitgeest Nee - - - +0,1 / +46% - / - / 

0451 Uithoorn Nee - - - +0,3 / +27% +0,2 / +25% +0,1 / +31%

0184 Urk Nee - - - -0,5 / -9% +0,2 / +67% -0,7 / -14%

0344 Utrecht (gemeente) Ja 6,0 1,1 18+ +5,5 / +20% +6,0 / +30% -0,5 / -7%

1581 Utrechtse Heuvelrug Ja 1,4 0,3 Totaal +1,4 / +17% +0,3 / +8% +1,1 / +23%

Let op: verwachte compensatie is expliciet een inschatting op basis  van de kosten zoals aangeleverd door de aanbieders 
bij het CBS (met meerdere onzekerheden), deze kosten kunnen vanwege meerdere redenen afwijken.

Verwachte compensatie Detail aanvraag compensatie per categorie



€ mln

Verwacht recht op compensatie o.b.v. CBS-cijfers, op alfabetische 
volgorde (16/19)

1. Onder (conservatieve) aanname dat alle gemeenten die recht hebben ook daadwerkelijk compensatie aanvragen. Waarschijnlijk gebeurt dit niet en valt het compensatiebedrag iets hoger uit.

Bron: kosten 18 plussers en voogdij 2017-2021, CBS 31

Gemeente
Compensatie 
verwacht?

Aanvraag 
compensatie door 
gemeente 
(verwacht)

Uitkering 
compensatie (als 
iedereen 
aanvraagt1)

Op basis van 
categorie

Totaal Voogdij 18+

0981 Vaals Nee - - - -0,0 / -0% -0,1 / -100% -0,1 / -100%

0994 Valkenburg aan de Geul Ja 0,5 0,1 Totaal +0,5 / +58% +0,0 / +14% +0,5 / +72%

0858 Valkenswaard Nee - - - +0,4 / +20% +0,3 / +22% +0,1 / +16%

0047 Veendam Nee - - - -0,2 / -4% +0,4 / +27% -0,6 / -19%

0345 Veenendaal Ja 0,6 0,1 Totaal +0,6 / +11% +0,4 / +22% +0,2 / +5%

0717 Veere Ja 0,4 0,1 Totaal +0,4 / +41% -0,0 / -13% +0,5 / +73%

0861 Veldhoven Nee - - - +0,2 / +4% +0,1 / +5% +0,1 / +4%

0453 Velsen Nee - - - -0,1 / -2% +0,2 / +9% -0,3 / -9%

0983 Venlo Nee - - - -1,3 / -17% -0,2 / -6% -1,1 / -25%

0984 Venray Nee - - - +0,3 / +16% -0,1 / -7% +0,4 / +32%

1961 Vijfheerenlanden Nee - - - -0,1 / -2% -0,0 / -1% -0,0 / -2%

0622 Vlaardingen Ja 1,1 0,2 18+ +1,0 / +24% +1,1 / +57% -0,2 / -8%

0096 Vlieland Nee - - - - / - / - / 

0718 Vlissingen Ja 0,8 0,1 Totaal +0,8 / +28% +0,5 / +40% +0,3 / +19%

0986 Voerendaal Nee - - - +0,1 / +7% +0,1 / +42% -0,0 / -5%

0626 Voorschoten Ja 0,4 0,1 Totaal +0,4 / +48% +0,3 / +108% +0,2 / +25%

0285 Voorst Ja 0,9 0,2 18+ +0,7 / +11% +0,9 / +222% -0,2 / -4%

0865 Vught Nee - - - +0,3 / +23% -0,1 / -17% +0,4 / +47%

1949 Waadhoeke Ja 0,6 0,1 18+ +0,6 / +19% +0,6 / +98% -0,0 / -0%

Let op: verwachte compensatie is expliciet een inschatting op basis  van de kosten zoals aangeleverd door de aanbieders 
bij het CBS (met meerdere onzekerheden), deze kosten kunnen vanwege meerdere redenen afwijken.

Verwachte compensatie Detail aanvraag compensatie per categorie



€ mln

Verwacht recht op compensatie o.b.v. CBS-cijfers, op alfabetische 
volgorde (17/19)

1. Onder (conservatieve) aanname dat alle gemeenten die recht hebben ook daadwerkelijk compensatie aanvragen. Waarschijnlijk gebeurt dit niet en valt het compensatiebedrag iets hoger uit.

Bron: kosten 18 plussers en voogdij 2017-2021, CBS 32

Gemeente
Compensatie 
verwacht?

Aanvraag 
compensatie door 
gemeente 
(verwacht)

Uitkering 
compensatie (als 
iedereen 
aanvraagt1)

Op basis van 
categorie

Totaal Voogdij 18+

0866 Waalre Nee - - - +0,1 / +13% +0,2 / +36% -0,1 / -40%

0867 Waalwijk Nee - - - -0,3 / -10% -0,2 / -13% -0,1 / -8%

0627 Waddinxveen Ja 0,9 0,2 Totaal +0,9 / +49% +0,3 / +64% +0,6 / +45%

0289 Wageningen Nee - - - +0,1 / +15% +0,2 / +32% -0,0 / -3%

0629 Wassenaar Nee - - - -0,2 / -20% +0,1 / +28% -0,3 / -49%

0852 Waterland Ja 0,3 0,1 Totaal +0,3 / +53% +0,1 / +55% +0,2 / +51%

0988 Weert Ja 0,7 0,1 Totaal +0,7 / +17% +0,5 / +14% +0,2 / +35%

0457 Weesp Nee - - - -0,0 / -4% -0,0 / -4% -0,0 / -5%

1960 West Betuwe Ja 0,6 0,1 Totaal +0,6 / +35% +0,2 / +29% +0,4 / +40%

0668 West Maas en Waal Nee - - - -0,2 / -16% -0,1 / -22% -0,1 / -14%

1969 Westerkwartier Nee - - - +0,4 / +7% +0,4 / +17% -0,0 / -1%

1701 Westerveld Ja 0,3 0,1 Totaal +0,3 / +31% +0,4 / +61% -0,1 / -21%

0293 Westervoort Nee - - - -0,2 / -16% -0,3 / -47% +0,1 / +24%

1950 Westerwolde Nee - - - -0,4 / -14% +0,0 / +1% -0,4 / -22%

1783 Westland Ja 0,5 0,1 18+ +0,3 / +6% +0,5 / +25% -0,2 / -6%

0098 Weststellingwerf Ja 0,8 0,1 Totaal +0,8 / +74% +0,2 / +60% +0,6 / +82%

0614 Westvoorne Nee - - - -0,1 / -12% -0,0 / -17% -0,1 / -11%

0189 Wierden Ja 0,7 0,1 Totaal +0,7 / +33% +0,1 / +20% +0,5 / +40%

0296 Wijchen Ja 1,0 0,2 Totaal +1,0 / +64% +0,4 / +64% +0,6 / +64%

Let op: verwachte compensatie is expliciet een inschatting op basis  van de kosten zoals aangeleverd door de aanbieders 
bij het CBS (met meerdere onzekerheden), deze kosten kunnen vanwege meerdere redenen afwijken.

Verwachte compensatie Detail aanvraag compensatie per categorie



€ mln

Verwacht recht op compensatie o.b.v. CBS-cijfers, op alfabetische 
volgorde (18/19)

1. Onder (conservatieve) aanname dat alle gemeenten die recht hebben ook daadwerkelijk compensatie aanvragen. Waarschijnlijk gebeurt dit niet en valt het compensatiebedrag iets hoger uit.

Bron: kosten 18 plussers en voogdij 2017-2021, CBS 33

Gemeente
Compensatie 
verwacht?

Aanvraag 
compensatie door 
gemeente 
(verwacht)

Uitkering 
compensatie (als 
iedereen 
aanvraagt1)

Op basis van 
categorie

Totaal Voogdij 18+

1696 Wijdemeren Nee - - - +0,2 / +51% +0,1 / +19% +0,2 / +130%

0352 Wijk bij Duurstede Nee - - - +0,2 / +16% -0,0 / -1% +0,3 / +29%

0294 Winterswijk Ja 1,4 0,3 Totaal +1,4 / +146% +0,8 / +158% +0,6 / +133%

0873 Woensdrecht Ja 0,8 0,2 Totaal +0,8 / +29% +0,1 / +14% +0,8 / +32%

0632 Woerden Ja 1,6 0,3 Totaal +1,6 / +89% +1,1 / +122% +0,5 / +57%

1690 De Wolden Ja 1,3 0,2 Totaal +1,3 / +114% +0,6 / +67% +0,8 / +236%

0880 Wormerland Ja 0,5 0,1 Voogdij +0,4 / +57% -0,1 / -33% +0,5 / +146%

0351 Woudenberg Ja 0,6 0,1 Totaal +0,6 / +51% +0,2 / +66% +0,4 / +46%

0479 Zaanstad Ja 1,6 0,3 Totaal +1,6 / +15% +0,3 / +5% +1,3 / +36%

0297 Zaltbommel Ja 0,8 0,1 Totaal +0,8 / +41% +0,6 / +46% +0,1 / +29%

0473 Zandvoort Nee - - - -0,1 / -9% +0,0 / +4% -0,1 / -21%

0050 Zeewolde Ja 0,5 0,1 Totaal +0,5 / +29% +0,3 / +68% +0,2 / +17%

0355 Zeist Ja 3,0 0,6 Totaal +3,0 / +42% +0,6 / +21% +2,5 / +56%

0299 Zevenaar Nee - - - +0,1 / +2% -0,1 / -10% +0,2 / +11%

0637 Zoetermeer Nee - - - -1,4 / -15% -0,8 / -21% -0,6 / -11%

0638 Zoeterwoude Nee - - - +0,0 / +13% -0,1 / -100% -0,0 / -100%

1892 Zuidplas Ja 1,2 0,2 Totaal +1,2 / +44% +0,2 / +32% +1,0 / +49%

0879 Zundert Nee - - - -0,6 / -39% +0,0 / +13% -0,7 / -53%

0301 Zutphen Ja 1,4 0,3 Totaal +1,4 / +35% +1,3 / +77% +0,2 / +8%

Let op: verwachte compensatie is expliciet een inschatting op basis  van de kosten zoals aangeleverd door de aanbieders 
bij het CBS (met meerdere onzekerheden), deze kosten kunnen vanwege meerdere redenen afwijken.

Verwachte compensatie Detail aanvraag compensatie per categorie



€ mln

Verwacht recht op compensatie o.b.v. CBS-cijfers, op alfabetische 
volgorde (19/19)

1. Onder (conservatieve) aanname dat alle gemeenten die recht hebben ook daadwerkelijk compensatie aanvragen. Waarschijnlijk gebeurt dit niet en valt het compensatiebedrag iets hoger uit.

Bron: kosten 18 plussers en voogdij 2017-2021, CBS 34

Gemeente
Compensatie 
verwacht?

Aanvraag 
compensatie door 
gemeente 
(verwacht)

Uitkering 
compensatie (als 
iedereen 
aanvraagt1)

Op basis van 
categorie

Totaal Voogdij 18+

1896 Zwartewaterland Ja 0,9 0,2 Voogdij +0,8 / +55% -0,1 / -21% +0,9 / +105%

0642 Zwijndrecht Nee - - - +0,1 / +4% +0,3 / +24% -0,2 / -18%

0193 Zwolle Ja 1,7 0,3 Totaal +1,7 / +14% +1,0 / +15% +0,7 / +13%

Let op: verwachte compensatie is expliciet een inschatting op basis  van de kosten zoals aangeleverd door de aanbieders 
bij het CBS (met meerdere onzekerheden), deze kosten kunnen vanwege meerdere redenen afwijken.

Verwachte compensatie Detail aanvraag compensatie per categorie
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