
 

  

Deurne, 18 januari 2022 

 

Onderwerp: vergoeding meerkosten 2021 

 

Beste zorgaanbieder, 

 

Deze brief wordt verzonden namens: 

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

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

• Gemeente Helmond; en 

• Gemeente Veldhoven (enkel voor jeugdhulpaanbieders). 

 

Deze brief heeft betrekking op jeugdhulpaanbieders en aanbieders van Wmo-ondersteuning1 

(verder: aanbieders). Met deze brief geven we u meer informatie over de wijze waarop we omgaan 

met de vergoeding van meerkosten. 

 

Landelijke besluitvorming meerkosten 

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

variëren van aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen tot extra inhuur van locaties. 

Landelijk zijn er over de vergoeding van meerkosten afspraken gemaakt. De landelijke afspraken 

zijn te raadplegen via de volgende link naar de website van de VNG.  

 

Lokale besluitvorming 

De landelijke afspraken worden verder vorm gegeven via lokale besluitvorming. Lokaal is besloten 

de meerkosten te vergoeden: 

• die gemaakt zijn in het jaar 2021; 

• overeenkomstig de landelijke Uitwerking meerkosten Wmo en Jeugdwet 2021; 

• binnen de financiële ruimte die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. 

Ook is besloten hoe het proces van declaratie en vergoeding eruit ziet.   

 

Verder is besloten om geen omzetgarantieregeling/continuïteitsbijdrageregeling aan te bieden voor 

2021. Over de maanden maart tot en met juni 2020 was er wel een omzetgarantieregeling/ 

continuïteitsbijdrageregeling van toepassing. Deze regeling voorzag in een tegemoetkoming voor 

gederfde omzet vanwege coronamaatregelen. Tot op heden zijn er tussen VNG en het Rijk echter 

geen afspraken gemaakt over het aanbieden van een dergelijke regeling voor 2021. De 

gemeenten ontvangen hiervoor ook geen middelen vanuit het Rijk.  

 
1 LET OP: voor de gemeente Veldhoven geldt deze brief enkel voor jeugdhulpaanbieders, voor Wmo aanbieders wordt  
verwezen naar https://www.bizob.nl/wp-content/uploads/2021/03/Meerkosten-WMO-door-Corona-2021.pdf  

https://vng.nl/artikelen/continuiteit-financiering-meerkosten-en-compensatie-sociaal-domein
https://www.bizob.nl/wp-content/uploads/2021/03/Meerkosten-WMO-door-Corona-2021.pdf


 

  

 

N.B. de colleges van Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Waalre besluiten begin februari 

2022 over de meerkosten. Voor deze gemeenten geldt dat de informatie in deze brief onder 

voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring wordt gegeven. Mocht het voorstel niet worden 

aangenomen dan informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over.   

 

Proces declaratie en vergoeding 

1. Stuur eenmalig een overzicht van de gemaakte kosten vóór 1 maart 2022 naar 

covid19@bizob.nl Gebruikt u hiervoor het format dat beschikbaar is gesteld via i-sociaal 

domein.  

2. Het overzicht dient uitgesplitst te zijn naar gemeente (gerelateerd aan de omzet per 

gemeente). Houdt u ook rekening met minderkosten. Een deel van de zorg heeft mogelijk 

geen doorgang kunnen vinden, wat mogelijk leidt tot minderkosten (zie ook hierna).  

3. In maart 2022 wordt ambtelijk beoordeeld welke kosten voor vergoeding in aanmerking 

komen, en tot welk bedrag. Als de middelen vanuit het Rijk te kort schieten om de 

meerkosten volledig te vergoeden, dan worden de middelen gelijkelijk verdeeld over de 

aanbieders (die een gelijk percentage van de kosten vergoed krijgen). 

4. In maart 2022 ontvangt elke aanbieder bericht welk bedrag gefactureerd kan worden en 

waarheen de factuur gestuurd kan worden. Ook ontvangt u een overeenkomst ter 

ondertekening. 

5. Facturatie is mogelijk tot 1 mei 2022. Vanaf mei 2022 vindt er uitbetaling plaats van de 

ingediende facturen.  

 

Graag ook uw aandacht voor de minderkosten. Het is niet de bedoeling dat aanbieders financieel 

voordeel hebben van de meerkostenregeling. Daarom zullen via het format de minderkosten in 

mindering moeten worden gebracht op de meerkosten. Denk bij minderkosten bijvoorbeeld aan: 

• reiskosten woon-werkverkeer 

• reiskosten dienstreizen 

• kosten gerelateerd aan het gebruik van een kantoor, gebouw of zorglocatie 

• minder inhuur van personeel 

• hotelmatige kosten 

• voeding 

• directe persoonsgebonden kosten 

 

In een voorbeeld: Aanbieder X heeft een extra ruimte moeten huren om de dagbesteding te organiseren binnen de 

maatregelen van RIVM. De kosten hiervan bedragen € 6.500. Individuele begeleiding vindt vanuit dezelfde 

aanbieder zo veel als mogelijk plaats via beeldbellen. Hiermee wordt een bedrag van € 2.000 aan dienstreizen 

uitgespaard. De meerkosten en de minderkosten worden ingevuld in het format. Per saldo wordt voor een bedrag 

van € 4.500 een beroep gedaan op de meerkostenregeling. 

 

mailto:covid19@bizob.nl
https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/5ea6369f-953a-486d-95bd-b75f014a11b9/administratieve-en-financiele-processen-en-verantwoording-tijdens-coronacrisis/blog/view/edad214b-57c0-4753-bd66-2544573c8122/handreiking-en-format-meerkosten-2021-beschikbaar


 

  

 

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  

 

Met vriendelijke groet, 

 

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

 

 

 

mailto:covid19@bizob.nl

