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Regionale regeling Vergoeding meerkosten van zorgaanbieders wegens de coronamaatregelen 

 
Inleiding 

Door de gemeenten in regio Utrecht West is reeds de financiële tegemoetkoming omzetderving voor 

zorgaanbieders uitgewerkt en gepubliceerd. De VNG en het Rijk hebben op 25 maart aangegeven dat 

er ook voor meerkosten een regeling zou komen.  

 

Op 2 juni en 22 juni 2020 hebben de VNG en het Rijk de richtlijn uitwerking meerkosten Jeugdwet en 

WMO gepubliceerd. https://vng.nl/sites/default/files/2020-

06/meerkosten_afspraken_versie_22_juni_definitief.pdf 

 
Deze uitwerking gaat over de volgende passage in de afspraken tussen Rijk en VNG (25 maart):  
De verlening 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. De meerkosten die direct voortkomen 

uit het volgen van deze maatregelen zullen vergoed worden. Het is van belang deze meerkosten op 

een eenvoudige manier in beeld te brengen. Het Rijk zal gemeenten compenseren voor de meerkosten 

die zij aan hun aanbieders betalen t.b.v. de extra maatregelen vanwege corona.  

 
De uitwerking is een richtinggevende uitwerking van de bestuurlijke afspraken tussen Rijk en VNG op 

het onderdeel meerkosten. Het ziet enkel op meerkosten, niet over continuïteit van financiering, de 

uitgestelde vraag of de rechtmatigheid van alternatieve levering en continuïteit van financiering.  

 

Regionale regeling met lokale uitvoering 

De gemeenten in regio Utrecht West volgen de “regeling meerkosten” en geven dit weer in de 

onderstaande uitwerking. De regionale regeling heeft tot doel om op regioniveau tot een uniforme 

werkwijze te komen. Het indienen en de afhandeling van de aanvraag voor meerkosten zal op 

gemeenteniveau plaatvinden.   

 

Indienen en afhandelen van aanvraag Meerkosten 

1. De vergoeding van meerkosten kan worden aangevraagd middels een separate aanvraag per 
gemeente op aanbiedersniveau.  

2. De meerkosten zullen verdeeld worden naar rato van de verdeling van de omzet over het jaar 
2019 met de gecontracteerde gemeente.  

3. Voor het indienen van het verzoek tot vergoeding van meerkosten wordt gebruik gemaakt van 

het formulier zoals ontwikkeld door het Ketenbureau I-Sociaal Domein: https://i-
sociaaldomein.nl/files/view/57981747/format-meerkosten-distributie-versie-
def.xlsm 

4. Het per gemeente ingevulde format kunt u sturen aan het hieronder genoemde 
mailadres. 

Gemeente Montfoort:           backoffice@montfoort.nl 
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Gemeente Oudewater:           wmomeldingen@woerden.nl (zowel Jeugd als Wmo) 
Gemeente De Ronde Venen:     zorgaanbieder@derondevenen.nl 
Gemeente Stichtse Vecht:          facturatiesd@stichtsevecht.nl 
Gemeente Woerden:           wmomeldingen@woerden.nl (zowel Jeugd als Wmo) 

 
5. De aanvraag Meerkosten wordt door de gemeente beoordeeld op basis van de criteria zoals 

opgenomen in de regeling.  
 
Er zijn vier algemene criteria:  

❖ De meerkosten moeten een duidelijk gevolg zijn van de coronamaatregelen van het Rijk 

en/of RIVM-richtlijnen en zouden onder reguliere omstandigheden niet zijn gemaakt.  

 

❖ De zorgaanbieder is bij het maken van meerkosten doelmatig te werk gegaan en de 

kosten moeten niet al op een andere wijze gecompenseerd zijn. Dat betekent dat het 

gaat om kosten die een aanbieder maakt, bovenop de door de gemeenten betaalde 

omzetgarantie. Zie hiervoor de uitwerking van continuïteit financiering. Als voorbeeld: 

een aanbieder zal logischerwijs eerst vrij beschikbaar eigen personeel moeten inzetten, 

of personeel van een andere aanbieder met omzetgarantie moeten lenen, alvorens uit te 

wijken naar extern personeel.  

 

❖ De meerkosten moeten aantoonbaar zijn; de gemaakte kosten moeten kunnen worden 

onderbouwd. Dit kan bijvoorbeeld via een specifieke factuur (in het geval van materiële 

kosten of bij inhuur van extra personeel, beide i.v.m. coronamaatregelen) of een 

aangepaste arbeidsovereenkomst (in het geval van urenuitbreiding boven de bestaande 

urenomvang i.v.m. coronamaatregelen). Bij meerkosten dient er sprake te zijn van een 

facturering/declaratie/vastlegging door de zorgaanbieder per gemeente. Ook kan een 

gemeente aanvullende documentatie vragen van een zorgaanbieder.  

 

❖ Naast doelmatigheid geldt ook het uitgangspunt van proportionaliteit en exclusiviteit. 

Proportionaliteit impliceert bijvoorbeeld dat extra ruimte creëren niet gelijkstaat aan een 

grootscheepse en luxe verbouwing van de ruimte. Exclusiviteit dat meerkosten 

(vanzelfsprekend) slechts via één maatregel kunnen worden gedeclareerd. 

Zorgorganisaties kunnen bijvoorbeeld niet meerkosten én via de omzetgarantie én via de 

meerkostenregeling vergoed krijgen.  
 

Het is mogelijk dat bij aanbieders achteraf een toets plaatsvindt aan de hand van 

bovenstaande criteria (zie ook rechtmatigheid). 

 
6. In voorkomende gevallen kan de gemeente voor afstemming en beoordeling in overleg treden 

met de overige gemeenten. 
7. Na beoordeling informeert de gemeente de aanbieder per brief over de toekenning of 

afwijzing van de aanvraag om meerkosten.  
8. De aanbieder stuurt een factuur voor het toegekende bedrag aan de gemeente via het 

hiervoor genoemde mailadres.  
 

mailto:wmomeldingen@woerden.nl
mailto:zorgaanbieder@derondevenen.nl
mailto:facturatiesd@stichtsevecht.nl
mailto:wmomeldingen@woerden.nl

