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Onderwerp: meerkosten 2021 

 

Beste zorgaanbieder, 

 

Deze brief wordt verzonden namens: 

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

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

• Gemeente Helmond en 

• Gemeente Veldhoven. 

 

Deze brief is bedoeld voor jeugdhulpaanbieders en aanbieders van Wmo-ondersteuning (verder: 

aanbieders). Voor wat betreft de gemeente Veldhoven geldt deze brief alleen voor de aanbieders 

die gecontracteerd zijn voor het bieden van jeugdhulp.1   

 

Inleiding 

Het Rijk en de VNG hebben afspraken gemaakt over vergoeding van de meerkosten in 2021 aan 

aanbieders. Het gaat dan om de meerkosten als gevolg van de coronacrisis, in het bijzonder door 

het volgen van de richtlijnen van het RIVM. Wat betekent dit concreet voor onze regio?  

 

Bestuurlijke besluitvorming 

De landelijk door VNG en het Rijk gemaakte afspraken over de meerkosten zijn voor gemeenten 

niet bindend. Gemeenten zullen zelf nog moeten besluiten over de aanpak van de meerkosten. 

Het is voor de besluitvorming van belang welke middelen de gemeenten zelf ontvangen vanuit het 

Rijk, voor de vergoeding van meerkosten. Vanuit het Rijk is aangekondigd dat dit in december 

bekend wordt, wat betekent dat de gemeentelijke besluitvorming ook pas begin 2022 plaatsvindt. 

Zodra de aanpak is vastgesteld, dan berichten we hierover.  

 

Bijhouden van kosten 

Intussen is het van belang dat u de meerkosten bijhoudt. Er is ook een Uitwerking meerkosten 

Jeugdwet en Wmo 2021 beschikbaar die informatie geeft over de aard en omvang van de kosten 

die in 2021 als meerkosten worden beschouwd (klik hier voor de VNG site waar de uitwerking is 

opgenomen). Aan deze uitwerking kan echter geen recht op vergoeding worden ontleend. 

Ingediende overzichten zullen worden getoetst aan de landelijke richtlijnen maar ook aan de 

aanpak die binnen de gemeenten nog bestuurlijk wordt vastgesteld.   

 

 

1 De door gemeente Veldhoven gecontracteerde aanbieders van Wmo-ondersteuning worden 

geïnformeerd vanuit de regio BOV-Kempen. 

https://vng.nl/artikelen/continuiteit-financiering-meerkosten-en-compensatie-sociaal-domein
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Omzetgarantieregeling 

Over de maanden maart tot en met juni 2020 was er een omzetgarantieregeling/ 

continuïteitsbijdrageregeling van toepassing. Deze regeling voorzag in een tegemoetkoming voor 

gederfde omzet vanwege coronamaatregelen. We krijgen soms de vraag of een dergelijke regeling 

er ook voor 2021 komt. Maar we verwachten het niet. Landelijk zijn hier tot op heden geen 

afspraken over gemaakt tussen het Rijk en VNG. De gemeenten ontvangen hiervoor ook geen 

middelen vanuit het Rijk. De afgelopen periode was vrijwel altijd sprake van reguliere 

dienstverlening door de zorgaanbieders, inclusief reguliere omzet en facturatie. Dat maakt de 

noodzaak voor een omzetgarantieregeling klein. We volgen de landelijke ontwikkelingen op dit vlak 

echter op de voet, en komen er indien nodig bij u op terug. 

 

Vragen 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, stuur deze dan naar covid19@bizob.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dommelvallei+-gemeenten, Gemeente Helmond, GR Peelgemeenten gemeente Veldhoven 

mailto:covid19@bizob.nl

