
 

 Peelgemeenten is een samenwerking van de gemeenten 

 Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren 

Deurne, 16 juli 2020 

Onderwerp: meerkosten 

 

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).  

 

Landelijke richtlijnen meerkosten 

Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen maken zorgaanbieders meerkosten. Dat kan 

variëren van aanschaf van beschermingsmiddelen tot extra inhuur van locaties. Landelijk zijn er 

over de vergoeding van meerkosten richtlijnen opgesteld, waarbij recentelijk is geadviseerd dat de 

meerkosten worden vergoed tot en met 31 december 2020. De landelijke richtlijnen zijn te 

raadplegen via de volgende link.  

 

Nog geen lokaal besluit over vergoeding meerkosten 

De landelijke richtlijnen worden verder vorm gegeven via lokale besluitvorming. Zoals we eerder 

hebben bericht is inmiddels lokaal het principebesluit genomen dat meerkosten in ieder geval 

worden vergoed tot 1 juni 2020, en de landelijke richtlijnen daarbij de basis vormen. Deze 

richtlijnen moeten echter nog verder geconcretiseerd worden, mede aan de hand van 

praktijkvoorbeelden. 

 

Over de periode na 1 juni 2020 heeft lokaal nog geen besluitvorming plaatsgevonden. De 

verwachting is dat besluitvorming pas in het najaar plaatsvindt, als er meer duidelijkheid is over: 

• De aard en omvang van de kosten waarvoor aanbieders een beroep doen op de 

meerkostenregeling; 

• Concretisering van de meerkosten die voor vergoeding in aanmerking komen; 

• De compensatie vanuit het Rijk aan gemeenten.  

 

Indienen factuur wel al mogelijk 

Heeft u kosten gemaakt die mogelijk voor vergoeding in aanmerking komen, dan kunt u hiervoor 

een factuur indienen. We willen wel benadrukken dat nog niet zeker of deze factuur daadwerkelijk 

wordt vergoed. U dient hiervoor het format te gebruiken dat beschikbaar is gesteld via i-sociaal 

https://vng.nl/nieuws/verlenging-vergoeding-meerkosten-wmo-en-jeugd-tm-31-dec
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domein (via deze link kunt u het format downloaden). De factuur kunt u versturen naar 

covid19@bizob.nl  

 

Op basis van de ingediende facturen hopen we een concreet beeld te krijgen van de aard en 

omvang van de meerkosten. We verzoeken u dan ook dringend om deze facturen zo spoedig 

mogelijk in te dienen, als u meerkosten heeft gemaakt. 

 

Vervoer naar dagbesteding 

Uit de recentelijk uitgevoerde survey onder aanbieders van Wmo-dagbesteding leiden we af dat 

vervoer nog een knelpunt is bij de opstart voor dagbesteding. We willen er in dit verband op wijzen 

dat het protocol voor zorgvervoer is gewijzigd vanaf 30 juni 2020. Vanaf deze datum kan vervoer 

naar dagbesteding volledig hervat worden met gebruik van beschermende maatregelen door 

chauffeur en passagiers. We willen u erop wijzen dat u dit protocol dient te volgen, waardoor extra 

vervoersbewegingen (en dus meerkosten) grotendeels voorkomen kunnen worden. Het meest 

recente protocol vindt u hier.  

 

Vragen 

Heeft u vragen over de meerkostenregeling of over de meerkosten die mogelijk voor vergoeding in 

aanmerking komen, stuur deze dan naar covid19@bizob.nl Ook via de vragen kunnen we ons 

alvast een beeld vormen over het beroep dat mogelijk wordt gedaan op de meerkostenregeling. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dommelvallei+-gemeenten, Gemeente Helmond en GR Peelgemeenten 
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