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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De compensatieregeling sociaal domein vanwege de coronacrisis
Inleiding
Vanwege de coronacrisis kunnen veel gecontracteerde aanbieders in het sociaal domein niet hun
dienstverlening zoals gebruikelijk uitvoeren. Deze situatie zorgt ervoor dat veel zorgaanbieders
extra kosten moeten maken of inkomsten mislopen. Vanuit de VNG en het ministerie van VWS is
een dringend verzoek gedaan aan gemeenten om een tijdelijke compensatieregeling in het leven
te roepen om de continuïteit van de aanbieders te borgen.
Kernboodschap
Op www.hulpinregioalkmaar.nl/coronavirus staat een overzicht van de gecontracteerde
aanbieders in regio Alkmaar en in hoeverre hun dienstverlening vanwege de coronacrisis is
gewijzigd. Logischerwijs lopen veel zorgaanbieders inkomsten mis of moeten extra kosten
worden gemaakt. Zij staan hierdoor plotseling onder financiële druk en daarmee ook hun
dienstverlening. Voortzetting van goede zorg aan de meest kwetsbare inwoners van onze
gemeenten is – juist in deze tijd – van groot belang. Om dit te borgen is een
compensatieregeling opgesteld gebaseerd op landelijke richtlijnen, meegegeven door de VNG.
Deze regeling is voor de duur van 1 maart tot – in elk geval – 1 juni 2020 en biedt aanbieders
financiële zekerheid en ruimte. Dit hebben zij nodig om in deze fase van de crisis continuïteit van
zorg en ondersteuning te kunnen garanderen en professionals in te zetten daar waar ze nu het
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meest nodig zijn. Ook blijft zo voldoende capaciteit beschikbaar voor toekomstige jeugdzorg en
ondersteuning.
De uitgangspunten van de compensatieregeling
De compensatieregeling komt er als volgt uit te zien:
1. De regeling heeft als doel aanbieders in staat te stellen om te doen wat nodig is. Het is
geenszins een blanco cheque. Zorgaanbieders moeten gemeenten doorlopend
informeren over de door hun ingezette zorg.
2. De verlening van zorg en ondersteuning leidt soms tot meerkosten. De meerkosten die
direct voortkomen uit de gevolgen van de coronamaatregelen worden door de gemeente
vergoed. Het uitgangspunt is dat het Rijk de gemeenten compenseert voor de
meerkosten die zij aan hun aanbieders betalen.
3. Door vraaguitval of verminderde inzetbaarheid van personeel zal de omvang van zorg en
ondersteuning tijdelijk feitelijk afwijken van de normale situatie. Gemeenten compenseren
deze daling van de omzet, met als doel acute liquiditeitsproblemen bij de aanbieder te
voorkomen.
4. Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij zich inspannen om de professionele inzet zo
goed mogelijk te benutten (binnen hun organisatie dan wel op andere plaatsen waar de
acute behoefte bestaat) en daarmee de eventuele omzetdaling te beperken.
5. Met de zorgaanbieders die zorg in natura leveren wordt een overbruggingsovereenkomst
gesloten. Met zorgaanbieders die zorg leveren die gefinancierd wordt middels pgb’s,
worden nadere afspraken gemaakt. Zodra VWS en VNG een uitwerking hierover hebben
opgeleverd wordt u nader geïnformeerd.
Voor wie?
De compensatieregeling heeft voor de gemeenten in de regio Alkmaar betrekking op de volgende
contracten:
1. Maatschappelijke ondersteuning (WMO) en lokaal Thuisondersteuning
2. Jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering
3. Leerlingenvervoer en Wmo-vervoer
Duur van de regeling
De compensatieregeling heeft een looptijd van (met terugwerkende kracht) 1 maart tot 1 juni
2020. Rijk en gemeenten (vertegenwoordigd door de VNG) blijven in gesprek om tijdig te bepalen
of maatregelen - en zo ja, in welke vorm - na 1 juni 2020 gecontinueerd worden. Dit is mede
afhankelijk van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt.
Financieel
De financiële compensatie bestaat uit twee componenten, namelijk de aanvulling van de omzet
(de zogenaamde steunmaatregel) en het vergoeden van meerkosten.
1. Steunmaatregel: de gemeenten berekenen zelf het verschil tussen de peilperiode (de
maand februari) en de betaling voor een specifieke periode. Het verschil wordt aan de
aanbieder overgemaakt als steunmaatregel.
2. Meerkosten: de manier waarop de aanbieder de meerkosten vergoed krijgt, is nog
onderwerp van gesprek.
Voor de zomer gaan het Rijk en gemeenten in gesprek over de compensatiemogelijkheden van
de effecten die optreden na afloop van de coronacrisis. Dan wordt een eerste balans opgemaakt
van de te verwachte extra kosten, bezien over heel 2020.
.
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Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase

