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Betreft: Financiële gevolgen zorgaanbieders COVID-19 meerkosten en omzetgarantie

Geachte raadsleden ,

Op 6 april 2021 hebben wij het Afwegingskader ll COVID-19 toegestane zorg in aangepaste vorm Wmo
voor de periode 1 september 2020 tot en met 31 maart 2021 en het geactualiseerd toetsingskader
“Financiële regelingen COVID-19 meerkosten en omzetgarantie” in het kader van de Jeugdwet, Wet
Maatschappelijke Ondersteuning en doelgroepenvervoer vastgesteld. Hiermee geven wij uitvoering aan
de oproep van de VNG en het Rijk om bedrijven in de zorgketen te steunen en zorgen we er voor dat de
zorgcontinuïteit is gewaarborgd. In deze brief informeren we u over deze financiële regelingen en de
financiële consequenties

Aanleiding
De VNG en het Rijk hebben in het voorjaar van 2020 afspraken gemaakt over het bieden van financiële
zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals gedurende de coronapandemie. Dit is nodig
om zorgorganisaties en professionals, in deze uitzonderlijke tijden, een uiterste inspanning te kunnen
laten verrichten om het coronavirus maximaal te controleren, kwetsbare mensen te beschermen en
goede zorg te verlenen voor diegenen die dit nodig hebben. De financiële compensatie kan bestaan uit
een regeling meerkosten, een regeling omzetgarantie en een regeling voor alternatieve vorm van
zorgverlening.

Meerkosten
Het verlenen van zorg en ondersteuning leidt soms tot meerkosten als gevolg van de coronacrisis, in het
bijzonder door het volgen van de richtlijnen van het RIVM. Het Rijk zal gemeenten compenseren voor de
meerkosten die zij aan hun zorgaanbieders betalen die een direct gevolg zijn van de extra corona-
maatregelen. Deze regeling is geactualiseerd en recent in januari door het Rijk verlengd tot eind 2021 .

Omzetgarantie
Het Rijk heeft op 25 maart 2020 in afstemming met de VNG een zeer dringend beroep gedaan op
gemeenten om hun zorgaanbieders financiële zekerheid en ruimte te bieden door middel van continu-l-teit
in financiering te garanderen. Het doel daarvan was acute liquiditeitsproblemen bij aanbieders te
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voorkomen en behoud van werkgelegenheid in de zorg en ondersteuning. Hiervoor is geen extra geld van
het Rijk naar gemeenten gegaan. De omzetgarantie over de periode maart 2020 tot en met juni 2020
bedraagt voor Wmo en jeugd 100% van de omzet die gemiddeld in 2019 is behaald door de
zorgaanbieders. Hiermee wordt het advies van de VNG gevolgd.

Vervolgens werden eind juni 2020 de coronamaatregelen versoepeld, de meeste zorg en ondersteuning
is vanaf juni 2020 weer opgestart en een generieke oproep was niet langer noodzakelijk. De generieke
oproep vanuit het Rijk en VNG tot omzetgarantie geldt daarom tot 1 juli 2020. Rekening houdend met het
feit dat de coronamaatregelen wel versoepeld waren maar niet opgeheven, was het nog steeds nodig om
lokaal afspraken te maken in het geval zorg en ondersteuning nog niet op de afgesproken wijze geleverd
kon worden. Dit is het geval bij Wmo- en leerlingenvervoer.

Voor Wmo- en leerlingenvervoer is over de periode maart tot en met juni 2020, 80 procent van de
gederfde omzet vergoed conform het advies van de VNG . Over de periode juli tot en met 13 oktober is
voor Wmo-vervoer 63% vergoed en vanaf 14 oktober geldt een voorschot van 50%. Voor
leerlingenvervoer is in de maand juli 2020 een vergoeding van gederfde omzet van 70% vergoed. Als
referentiemaand is hier februari 2020 gebruikt omdat een gemiddelde over 2019 niet mogelijk was omdat
het contract pas medio 2019 is ingegaan. Voor het vervoer is de maand februari 2020 als
referentiemaand gebruikt. Een gemiddelde over 2019 gaf geen goed beeld omdat het nieuwe contract
doelgroepenvervoer pas medio 2019 is ingegaan.

Staatssteun

Wij volgen het advies van de VNG en handelen conform “de Circulaire voor doorbetaling
doelgroepenvervoer vanwege COVID-19 en staatsteun“ d.d, 6 juli 2020 en “de Circulaire voor
doorbetaling doelgroepenvervoer vanwege COVID-1 9 en staatsteun II“ d.d.12 februari 2021 .

Financiële consequenties
In de onderstaande tabel hebben wij de financiële consequenties uiteengezet. Deze worden verwerkt in
de producten van de P&C-cyclus.
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De Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond heeft voorlopig circa 1 ,4 miljoen aan meerkosten
en omzetgarantie aan zorgaanbieders verleend. Het aandeel van Ridderkerk hierin is nog niet bekend
maar zal naar verwachting circa € 50.000 bedragen.



RIDDERKERK

Pagina 3 van 3

Vervolgproces
De financiële effecten voor 2021 worden komende periode verder in kaart gebracht. De impact van
COVID-19 op de zorgvraag en -uitgave is moeilijk in te schatten. We volgen de (kosten) ontwikkelingen
op de voet.

Hoogachtend,
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