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Onderwerp: verlenging omzetgarantieregeling  

 

Beste zorgaanbieder, 

 

Deze brief wordt verzonden namens: 

• Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren) 

• Dommelvallei+ (Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel, Waalre) en  

• Gemeente Helmond.  

 

Deze brief heeft betrekking op jeugdhulpaanbieders en aanbieders van Wmo-ondersteuning 

(verder: aanbieders).  

 

Verlenging omzetgarantieregeling 

Bij brief van 1 mei j.l. hebben we u geïnformeerd over de omzetgarantieregeling (de brief is als 

bijlage 1 meegestuurd). Deze regeling is verlengd, en geldt tot 1 juli 2020, onder dezelfde 

voorwaarden.  

 

Het proces waarbinnen een beroep kan worden gedaan op de omzetgarantieregeling is op een 

aantal punten aangepast: 

• Het verzoek om deel te kunnen nemen aan de regeling dient u in vóór 1 augustus 2020; 

• De factuur dient u in vóór 15 september 2020; 

• Als u verzoekt om deelname, dan ontvangt u van ons een conceptovereenkomst. Een 

ondertekend exemplaar van de overeenkomst stuurt u vervolgens mee met de factuur. De 

overeenkomst bevat geen nieuwe voorwaarden, maar verwijst naar de brief van 1 mei j.l. 

en de hierin opgenomen voorwaarden (bijlage 1).  

 

Het college van Nuenen neemt op 23 juni a.s. een besluit over verlenging van de 

omzetgarantieregeling. Zonder tegenbericht vóór 1 juli a.s. kunt u er vanuit gaan dat de verlenging 

ook door deze gemeente akkoord bevonden is.    

 

Leerpunten corona-periode 

De corona-periode heeft een aantal ontwikkelingen in gang gezet en/of versneld. Te denken valt in 

dit verband aan overleg via beeldbellen. De positieve ontwikkelingen willen we behouden, als dit 

ons helpt in de transformatieopdracht. Aan de fysieke overlegtafels zullen we met aanbieders de 

komende tijd bespreken wat organisaties hebben geleerd van deze periode.   
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Declaratie alternatieve zorginzet niet mogelijk na 1 juli 

De gemeenten hebben zich akkoord verklaard met het declareren van alternatieve zorginzet (zie 

opnieuw bijlage 1). Momenteel wordt er op basis van de landelijke routekaart gestreefd naar 

hervatting van de reguliere zorg met inachtneming van de RIVM maatregelen. Dit heeft tot gevolg 

dat alternatieve zorginzet niet meer gedeclareerd mag worden, als deze zorginzet heeft 

plaatsgevonden na 1 juli.  

 

N.B. Voor wat betreft de zorginzet (Jeugdwet en Wmo) via digitale kanalen (bijvoorbeeld 

beeldbellen, Whatsapp in het kader van begeleiding/behandeling) geldt dat dit contractueel 

mogelijk is, indien deze inzet tot het gewenste resultaat leidt. Deze inzet wordt niet als alternatieve 

zorginzet aangemerkt. 

 

Survey 

We hebben uw input gevraagd voor een survey met betrekking tot zorgcontinuïteit. De resultaten 

van de survey hebben we al gedeeld. Heeft u dit bericht gemist, dan kunt u de resultaten hier 

opnieuw bekijken.  

Uit de resultaten hebben we in elk geval geconcludeerd dat vrijwel alle aanbieders de zorg en 

ondersteuning hebben voortgezet, vaak in alternatieve vorm. De resultaten geven ons vertrouwen 

in uw betrokkenheid en inzet! Maar daarnaast bieden de resultaten ook waardevolle informatie 

voor verdere beleidsontwikkeling en besluitvorming. We zullen naar verwachting dan ook vaker 

een survey uitzetten.  

 

Uitwerking meerkosten 

Heeft uw organisatie te maken met meerkosten als gevolg van de naleving van RIVM-

maatregelen? Dan komen deze voor vergoeding in aanmerking, voor zover ze voldoen aan de 

voorwaarden die zijn uitgewerkt in de recent verschenen landelijke uitwerking. Op dit moment 

werken we op gemeentelijk niveau een procedure uit met betrekking tot de declaratie van 

meerkosten. Zodra deze gereed is berichten we u opnieuw.  

 

Handreikingen en richtlijnen 

Er zijn recent een aantal publicaties verschenen waar we aandacht voor vragen:  

• De routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid inzake Covid-19: In deze 

routekaart van VWS wordt geschetst hoe de maatregelen in de zorg voor kwetsbare 

mensen worden versoepeld. 

• Kader vervoer naar dagbesteding: In deze richtlijn van VWS is opgenomen aan welke eisen 

het vervoer naar dagbesteding moet voldoen.  

• Het Protocol Veilig Zorgvervoer: In dit protocol Koninklijk Nederlands Vervoer en 

vakorganisaties worden richtlijnen gegeven voor het verantwoord opstarten en uitvoeren 

van zorgvervoer.  

https://infogram.com/1p62q9ekrg7pd1a5lgj75knwl3b3n373lnx?live
https://vng.nl/nieuws/uitwerking-afspraken-over-meerkosten-in-wmo-en-jeugd
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/20/routekaart-voor-mensen-met-een-kwetsbare-gezondheid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/27/kader-vervoer-naar-dagbesteding
https://www.knv.nl/coronaprotocollen/
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Tot slot 

De piek aan besmettingen en grootste druk op de zorg ligt achter ons. Nu is het zaak dat de zorg 

en ondersteuning zo spoedig als mogelijk weer wordt genormaliseerd. We realiseren ons dat dit 

nog veel inzet en creativiteit van u vraagt in de komende periode. Als u naar aanleiding van deze 

brief nog vragen heeft kunt u deze stellen via wmopeel@bizob.nl   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peelgemeenten, Helmond en Dommelvallei+ 

 
Bijlage: 

• Brief 1 mei 2020 inzake omzetgarantieregeling 

mailto:wmopeel@bizob.nl

