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Onderwerp: verlenging vergoeding 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).  

 

Verlenging afspraken vergoeding meerkosten 

Het Rijk en VNG hebben afgesproken om de afspraken rondom de vergoeding van meerkosten te 

verlengen tot 1 januari 2022. Het gaat dus om de meerkosten die u als aanbieder moet maken 

vanwege de naleving van RIVM-maatregelen in verband met Covid19.  

 

De uiterste datum voor het indienen van een specificatie van meerkosten over 2020 is inmiddels 

verstreken (per 1 december 2020). U bent hierover geïnformeerd per brief van 26 oktober j.l. We 

zullen voor 2021 opnieuw bekijken op welke wijze de meerkostenregeling wordt uitgevoerd. Dit is 

mede afhankelijk van de financiële compensatie die gemeenten hiervoor ontvangen van het Rijk. 

De voorwaarden kunnen in 2022 dus anders zijn. U ontvangt hierover op een later moment meer 

informatie.  

 

Cliënt houdt zorg af 

We ontvangen signalen dat cliënten soms zorg afhouden, uit angst voor besmetting met corona. 

Hoe gaat u dan te werk?  

• We verwachten dat u het gesprek met cliënt aangaat, en toelicht dat de zorg op veilige 

wijze doorgang kan vinden binnen de richtlijnen van RIVM.  

• Blijft een cliënt de zorg afhouden, volgt u dan de werkwijze zoals aangegeven in het 

administratieprotocol. Dat wil zeggen dat u een 307-bericht naar de gemeente stuurt (met 

als code tijdelijke stop zorg) als de zorginzet langer dan een kalendermaand wordt c.q. is 

stopgezet. U dient in dit bericht aan te geven dat de zorginzet tijdelijk is gestaakt. Voor de 

Wmo-cliënten betekent dit dat ook de eigen bijdrage dan niet langer in rekening wordt 

gebracht (tenzij er andere Wmo-voorzieningen in gebruik zijn waarvoor een eigen bijdrage 

geldt).    

• Bij hervatting van de zorginzet stuurt u vervolgens weer een 305 bericht naar de gemeente 

(start zorg). 



 

 Peelgemeenten is een samenwerking van de gemeenten 

 Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren 

• Als de zorginzet niet wordt hervat binnen drie maanden, stuur dan een 307-bericht 

(beëindiging zorginzet). 

• Maakt u zich zorgen over een cliënt waarbij de zorginzet tijdelijk of geheel is gestaakt, 

neem dan contact op met het toegangsteam van de desbetreffende gemeente. 

 

Richtlijn dagbesteding Wmo 

Het Ministerie van VWS heeft een nieuwe handreiking met betrekking tot Wmo-dagbesteding 

gepubliceerd. Klik hier om deze handreiking te raadplegen.   

 

Onze brieven teruglezen? 

Heeft u een brief van ons gemist? Al onze brieven zijn terug te vinden op de inkoopwebsite van 

Helmond en Peelgemeenten. Dit geldt ook voor de nieuwsbulletins vanuit RONAZ.  

 

Vragen 

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

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dommelvallei+-gemeenten, Gemeente Helmond en GR Peelgemeenten 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/12/14/dagbesteding-in-coronatijd/Dagbesteding+in+coronatijd+.pdf
https://www.inkoopjeugdenwmohelmondpeelgemeenten.nl/Zorgaanbieders/Site-Root/Welkom-aanbieders/Zorginkoop/Zorginkoop-Beleid-en-regelgeving/COVID-19
mailto:covid19@bizob.nl

