Goes, 30 december 2021
Aan: gecontracteerde zorgaanbieders Jeugdwet en Wmo Zeeland
Onderwerp: vergoeding meerkosten corona
Beste zorgaanbieders,
In deze brief informeren de Zeeuwse contractorganisaties Jeugdwet en Wmo (inclusief
Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Vrouwenopvang) u over de
mogelijkheden voor het vergoeden van meerkosten corona. Het gaat over de meerkosten
die u heeft gemaakt in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 in
verband met de RIVM-maatregelen tijdens de coronacrisis. Bij het opstellen van deze brief
hebben wij ons gebaseerd op de landelijke richtlijn vanuit de Vereniging van Nederlandse
gemeenten (VNG). Ze staan in de Handreiking regeling meerkosten 2021 Jeugdwet en
Wmo en in de Uitwerking meerkosten Jeugdwet en Wmo - VNG en Rijk. In de bijlage vindt
u een link naar deze documenten op de site van het ketenbureau i-sociaal domein.
Meerkosten en criteria
In de landelijke richtlijn staat beschreven wat er wel en niet onder meerkosten wordt
verstaan. Evenals wat er onder minderkosten wordt verstaan. Daarnaast zijn in de
landelijke richtlijn criteria opgenomen waar u aan moet voldoen om aanspraak te kunnen
maken op compensatie van de meerkosten.
Beschikbaar budget
In de decembercirculaire heeft het Rijk budget beschikbaar gesteld voor de gemeenten
voor de vergoeding van meerkosten. De Zeeuwse gemeenten ontvangen samen de
volgende bedragen:
- Jeugdwet
521.110
- Wmo
508.790
- Maatschappelijke Opvang
1.128.710
- Beschermd Wonen
185.818
- Vrouwenopvang
5.516
Het budget dat de Zeeuwse gemeenten vanuit het Rijk ontvangen, geldt als
budgetplafond. Dat houdt in dat, wanneer er meer wordt aangevraagd dan dat er
beschikbaar is, het budget naar evenredigheid wordt verdeeld. Houd er rekening mee dat
de vergoeding hierdoor lager kan uitvallen dan dat u heeft aangevraagd.
Voor gemeente Vlissingen geldt de voorwaarde van dekking binnen de gemeentebegroting
en goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder.
Aanvraag
Ter beperking van administratieve lasten hebben gemeenten er voor gekozen om alle
aanvragen op één centraal punt te verwerken. Bovendien hoeft het format niet per
gemeente te worden ingevuld, maar in 1 keer voor alle 13 gemeenten. Wel willen we
vragen een onderscheid te maken en aparte declaraties in te dienen voor:
- Jeugdwet
- Wmo exclusief MO, BW en VO
- Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Vrouwenopvang
Als zorgaanbieder dient u dus maximaal drie aanvraagformulieren (bijlage 3) in. U kunt
uw formulieren mailen naar verantwoording@inkoopjeugdhulpzeeland.nl.
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U kunt uw declaraties inclusief bewijsmateriaal (facturen) tot uiterlijk 28 februari indienen.
Aanvragen die niet op tijd worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. We
streven ernaar uw aanvragen binnen een maand af te handelen. Wanneer daar aanleiding
toe is zullen wij nadere informatie opvragen over uw declaratie. Dit zal van invloed zijn op
genoemde afhandelperiode.
Domeinoverstijgende totaaltoets op bovenmatige corona-compensatie
Deze brief gaat over de meerkosten in relatie tot de uitvoering van de Jeugdwet en de
Wmo inclusief MO, BW en VO. Voor het vergoeden van meerkosten die zijn gemaakt in
relatie tot bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg verwijzen wij u
naar de desbetreffende instanties.
In een notitie die als bijlage 4 is opgenomen bij deze brief zijn regels opgenomen ter
voorkoming van overcompensatie van meerkosten. Zorgaanbieders wordt gevraagd
daarvoor een bijlage op te nemen bij hun jaarrekening. Kortheidshalve wordt u verwezen
naar bijlage 4.
Tot slot
Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met de Inkooporganisatie of
gemeente waar u deelnemer bent.
Jeugdwet
- Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland via verantwoording@inkoopjeugdhulpzeeland.nl.
Wmo
- Zeeuws-Vlaanderen via wmo2015@terneuzen.nl
- Oosterschelderegio via wmo.oosterschelderegio@swvo.nl of (0113) 242 367
- Walcheren via inkoopwmowalcheren@middelburg.nl
Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Vrouwenopvang
- CZW-bureau via h.leeman@czwbureau.nl
Met vriendelijke groet,

de Zeeuwse contractorganisaties JW en Wmo (incl. MO, BW en VO)
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Bijlagen
1. Handreiking regeling meerkosten 2021 Jeugdwet en Wmo

handreiking-meerkostenregeling-2021-jeugdwet-en-wmo-versie-1.pdf (i-sociaaldomein.nl)

2. Uitwerking meerkosten Jeugdwet en Wmo - VNG en Rijk

uitwerking-meerkostenregeling-jeugdwet-en-wmo-2021-defintief.pdf (i-sociaaldomein.nl)

3. Format aanvraagformulier

format-registratie-meerkosten-2021-jeugdwet-en-wmo-versie_def.xlsm (live.com)

4. Notitie accountantscontrole in relatie tot corona-compensatie sociaal domein 2021
Microsoft Word - Notitie controle sociaal domein irt corona (vDef dd 2-12-21) (isociaaldomein.nl)
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