
Geachte aanbieder van jeugdhulp en/of maatschappelijke ondersteuning, 

U heeft van ons op 2 april 2020 een brief ontvangen. In deze brief hebben we aangegeven dat we de 

afspraken van de VNG en het Rijk over de continuïteit van financiering in het sociaal domein gedurende 

de coronacrisis op hoofdlijnen volgen. De regionale nadere uitwerking hiervan leggen we u voor middels 

bijgevoegd addendum en dit begeleidend schrijven.  

Beschikbaarheidsfinanciering jeugd en omzetgarantie Wmo 

Zoals in onze vorige brief reeds was aangegeven mogen zorgaanbieders voor zowel jeugdhulp als 

maatschappelijke ondersteuning zorg blijven declareren op de afgegeven toekenning van 

arrangementen, zolang de zorg regulier of op alternatieve wijze is geleverd en contact met cliënten in 

stand blijft. Dat wil zeggen dat u mag declareren binnen de afgegeven toekenning van arrangementen 

en wel voor de cliënten die u vóór 1 maart 2020 in zorg hebt genomen en waarbij u reguliere zorg hebt 

geleverd. We gaan ervan uit dat u hiervoor een registratie bij hebt gehouden. 

 

Voorbeeld 

Aan jeugdige is het product logeren toegewezen, maar de jeugdige logeert tijdens de duur van dit 

addendum niet bij de aanbieder. Hij/zij blijft thuis. De aanbieder declareert het gemiddelde aantal 

etmalen dat de jeugdige tijdens de maanden januari 2020 en februari 2020 bij de aanbieder heeft 

gelogeerd. De aanbieder overlegt met de jeugdige hoe de dienstverlening wordt voortgezet. Indien de 

dienstverlening wordt voortgezet, dan vraagt opdrachtnemer geen aanvullende producten aan bij de 

desbetreffende gemeentelijke toegang.  

 

Indien u voor deze cliënten in de periode 1 maart 2020 tot 1 juli 2020 vervangende zorg hebt geleverd 

geeft u in de registratie aan dat sprake is van alternatief geleverde zorg. Hanteer hiervoor het begrip 

‘alternatief geleverd’. Indien er geen zorg geleverd is, hanteert u in de registratie hiervoor het begrip 

‘geen zorg geleverd’. 

 

We gaan ervan uit dat u een registratie bij hebt gehouden, waarin u dit onderscheid zichtbaar hebt 

gemaakt.  

Indicaties 

Voor alle indicaties vanaf 1 juli 2020 volgen we het reguliere proces waarbij weer op- of afgeschaald 

mag worden. Indien sprake is van een achterstand over de periode 1 maart 2020 tot 1 juli 2020 dient u 

conform bijgevoegde instructie de gehele administratie over deze periode bij te werken. Dit dient uiterlijk 

1 september 2020 gereed te zijn. Hierna wordt de stand van de gehele administratieve verwerking over 

deze periode bevroren en kunt u deze niet meer wijzigen. 

Toekenningen  

Zoals in onze vorige brief reeds was aangegeven dient u voor toekenningen die de einddatum naderen 

te handelen conform het reguliere proces zoals beschreven in het declaratieprotocol. De eis dat 

vervolgindicaties 8 weken van tevoren moeten zijn aangevraagd, is per 1 augustus 2020 weer van 

kracht. Dit geldt niet met terugwerkende kracht. Dat wil zeggen dat wanneer vervolgindicaties medio 

augustus vervallen, de zorgaanbieder deze met spoed moet aanbieden aan de toegangen. Alle 

gewenste vervolgindicaties moeten 8 weken voorafgaand aan de verval datum van de lopende 

indicaties aangeboden worden bij de toegangen. 

Minder- en meerkosten 

Indien u als zorgaanbieder onvermijdelijke meerkosten moet maken die direct het gevolg zijn van de 

coronamaatregelen maakt u deze inzichtelijk en dient u achteraf de facturen te overleggen. Zoals in de 

vorige brief reeds is aangegeven komen alleen de (meer)kosten voor vergoeding in aanmerking die de 

gemeente bij het Rijk kan declareren. De onderbouwing van de meerkosten dient zodanig te zijn dat de 

gemeente deze meerkosten kan declareren bij het Rijk. We gaan ervan uit dat u hiervoor een registratie 

bij hebt gehouden en dat u achteraf in staat bent de facturen te overleggen. 



Zoals in de eerdere brief is aangegeven verwachten we van u als aanbieder dat u proactief aan de 

centrumgemeente Maastricht gemeld hebt als u in deze periode bepaalde kosten niet langer hoeft te 

maken, terwijl de gemeente de beschikbaarheid financiert. Wanneer er sprake is van minderkosten dan 

zullen deze minderkosten in mindering gebracht op de beschikbaarheidsfinanciering (zie afspraken 

continuïteit van financiering). Dit om te voorkomen dat de beschikbaarheid wordt gecompenseerd waar 

als gevolg van de coronacrisis geen kosten tegenover staan. 

Vooralsnog gaat het om de periode van 1 maart 2020 tot in ieder geval 1 juli 2020. Minder- en 

meerkosten zullen zich ook na deze datum voordoen. Of en in hoeverre afspraken zich wijzigen, is nog 

niet bekend. 

Verantwoording 2020 

Voor de verantwoording 2020 vindt er nog een nadere uitwerking plaats, afwachtende de uitwerking en 

regelingen van het Rijk en VNG. 

 

Aanpak 

1. Zowel de gemeentelijke toegangen als de zorgaanbieders dienen conform bijgevoegde 

instructie de gehele administratie over de periode 1 maart 2020 tot 1 juli 2020 bij te werken. Dit 

dient uiterlijk 1 september 2020 gereed te zijn. Hierna wordt de stand van de gehele 

administratieve verwerking over deze periode bevroren en kunt u deze niet meer wijzigen. 

2. Voor elk van de aanbieders wordt door de gemeente de gegarandeerde maandelijkse 

beschikbaarheidsfinanciering op grond van hetgeen gesteld in het addendum in beeld 

gebracht. 

3. Elk van de aanbieders dient voor 1 september 2020 aan te geven of zij gebruik willen maken 

van de regeling. Indien noodzakelijk wordt u bij aangeven geïnformeerd over het aanleveren 

van de aanvullende gegevens, zoals opgenomen in het addendum. Indien sprake is van het 

aanleveren van aanvullende gegevens dan dient de gemeente deze gegevens 14 dagen 

voorafgaand aan het eerste gesprek in haar bezit te hebben.  

4. Met elke aanbieder wordt een afzonderlijk gesprek ingepland waarin onder andere de volgende 

zaken aan bod komen: 

a. Ondertekenen van het addendum.  

b. Bespreken aangeleverde gegevens. 

Deze gesprekken worden ingepland vanaf 15 september 2020.  

Indien een urgente situatie zich voordoet, verzoeken we de zorgaanbieder zich te melden bij 

het inkoopteam Sociaal Domein Zuid-Limburg. 

 

 

Bijlagen:  

1. De desbetreffende addenda  

2. Excel bestand gegarandeerde maandelijkse beschikbaarheidsfinanciering Jeugd of 

omzetgarantie Wmo (worden nagezonden) 

3. Excel bestand voor de (minder- en) meerkosten (worden nagezonden) 

4. Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO – VNG en Rijk, versie 2 juni 2020 

5. Instructie zorgaanbieder en gemeentelijke toegangen 

 


