Nadere uitleg
REGELING MEERKOSTEN DOOR CORONA
De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan
zorgorganisaties en professionals. 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 en ondersteuning te verlenen voor diegenen waarvoor dit noodzakelijk is. Eén van de
afspraken van het Rijk en de VNG betreft het vergoeden van de meerkosten die aanbieders maken om aan de
richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen.
De afspraken over de meerkosten zijn neergelegd in de ‘Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO – VNG en Rijk’,
hier te noemen “de Uitwerking”. In deze instructie wordt aangegeven hoe de meerkosten beoordeeld dienen te
worden.
Voor wie is deze regeling?
Deze regeling geldt voor zorgaanbieders die een raamovereenkomst hebben gesloten met de gemeente Deventer op
grond van de Wmo. Alleen zorgaanbieders die op 1 juli 2020 een overeenkomst hebben met de gemeente Deventer
kunnen een aanvraag indienen.
De gemeente kan een aanbieder uitsluiten van de vergoeding van meerkosten indien deze betrokken is bij een lopend
fraudeonderzoek.
Aanvraag indienen
Een aanvraag indienen gaat door middel van het invullen en insturen van het format. Vergeet niet de benodigde
bewijsstukken toe te voegen. Het formulier is te downloaden via de website van
www.i-sociaaldomein.nl
De aanvraag moet uiterlijk 28 februari 2020 zijn ingediend.
Periode
Het betreft meerkosten over de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020
Wat zijn meerkosten?
Meerkosten zijn directe extra gemaakte kosten die:
• een aanbieder maakt gedurende de door het Rijk afgekondigde periode dat de coronamaatregelen gelden;
• duidelijk het gevolg zijn van de coronamaatregelen van het Rijk, in het bijzonder het volgen van de richtlijnen van het
RIVM;
• onder reguliere omstandigheden niet gemaakt hoefden te worden;
• noodzakelijk zijn om de gewenste zorg en ondersteuning te kunnen blijven continueren die voldoet aan de RIVMrichtlijnen;
• niet al op andere wijze zijn gecompenseerd, bijvoorbeeld via de tijdelijke declaratieregeling (inclusief continuïteitsbijdrage) of via
de Stimuleringsregeling eHealth Thuis.

Meerkosten die gecompenseerd worden door de gemeente Deventer
We vragen van aanbieders een motivering over waarom middelen nodig waren; hoe deze zijn ingezet en
bewijsstukken van de gemaakte kosten (nota’s) .
• Beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen ;
• Extra huur van locaties om de 1,5 meter afstand te organiseren;
• Aanpassen van locaties (niet bouwkundig) om de 1,5 meter afstand te organiseren;
• Bouwkundige ingrepen om locaties geschikt te maken kunnen alleen gedeclareerd worden als aangetoond kan
worden dat deze noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de 1,5 meter afstand.
• Extra inhuur van personeel, ofwel tijdelijke uitbreiding arbeidsovereenkomsten van bestaand personeel, vanwege
verminderde inzetbaarheid van bestaand personeel als gevolg van de coronamaatregelen (richtlijn: thuisblijven bij
lichte klachten) of juist vanwege extra werkzaamheden als gevolg van de coronamaatregelen.
• Vervoer: alleen de kosten voor tijdelijke aanpassing van het vervoer, dit betreft enkel tijdelijke fysieke aanpassing
van het voertuig om aan de RIVM richtlijnen te voldoen worden vergoed.
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Welke kosten worden niet vergoed?
- Vergoeding van niet geleverde zorg (valt onder de continuïteit van financiering)
- Alternatieve levering van zorg (valt onder de continuïteit van financiering)
- Uitgestelde vraag van noodzakelijke zorg (valt onder effecten na Corona
- Hogere overheadkosten van aanbieders. Kosten die niet direct aan de RIVM richtlijnen kunnen worden
gerelateerd, worden niet vergoed. zoals:
 Aanschaf van ICT voor medewerkers (hardware en software) Dit wordt door de gemeente gezien als
een investering van de aanbieder voor haar reguliere bedrijfsvoering.
 Realisatie van thuiswerkplekken/aangepaste werkplekken (deze zijn ook na corona beschikbaar)
 Telefoonkosten
 Indirecte extra werkzaamheden (bv inzet stafafdelingen voor bijvoorbeeld het volgen van
berichtgeving gemeenten of inzet communicatie-afdeling voor bijvoorbeeld mailings aan verwijzers of
cliënten
 Aanschaf van ventilatoren
 Aanschaf kantoorartikelen / bureaus of bureaustoelen.
 Scholing medewerkers voor het werken met bv. beeldbellen of MS Teams.
 Thuiswerkvergoedingen
Deze lijst is niet uitputtend
Wanneer worden meerkosten vergoed?
De gemeente Deventer vergoedt de meerkosten die een aanbieder heeft gemaakt indien aan de volgende criteria
wordt voldaan:
1. de meerkosten voldoen aan de beschrijving
2. de meerkosten zijn aantoonbaar en worden onderbouwd met bewijsmiddelen zoals facturen of
overeenkomsten.
3. de aanbieder is bij het maken van meerkosten, naar oordeel van de gemeente, doelmatig te werk gegaan.
Bijvoorbeeld: een aanbieder moet eerst vrij beschikbaar eigen personeel inzetten of vrij beschikbaar personeel
van een andere aanbieder lenen, alvorens uit te wijken naar extern personeel. Indien twijfel ontstaat kan er door
de gemeente aanvullende argumentatie worden opgevraagd.
4. de aanbieder is bij het maken van de meerkosten naar oordeel van de gemeente proportioneel te werk
gegaan. Extra ruimte creëren staat bijvoorbeeld niet gelijk aan een grootscheepse verbouwing van de ruimte.
Indien twijfel ontstaat kan er door de gemeente aanvullende argumentatie worden opgevraagd..
EXTRA REGELING
1,5 meter dagbesteding
Zorgaanbieders kunnen voor de kosten van de 1,5 meter dagbesteding over periode oktober tot en met december
2020 een compensatie ontvangen. Dit betreft de compensatie van verlies aan omzet doordat er minder cliënten
tegelijkertijd aanwezig konden zijn op de dagbesteding . Dit geldt overigens alleen voor de dagbesteding “licht” of
“medium”. Omdat bij de berekening van de tarieven van “complex” al rekening wordt gehouden met een groepsgrootte
van maximaal 4 personen geldt daarvoor geen compensatie.
De compensatie gaat niet via het Format Meerkosten Distributie. De gemeente benadert zelf de zorgaanbieders die
dagbesteding leveren en een omzetverlies hebben geleden. Zij hoeven geen aanvraag in te dienen, maar ze moeten
wel kunnen aantonen dat ze inderdaad minder cliënten hebben kunnen ontvangen als gevolg van de RIVM richtlijnen.
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