Bijlage 3 beleidslijn meerkosten 2022 als gevolg van corona

Beleidslijn samenwerkende gemeenten Leudal, Nederweert en Weert (Midden-Limburg
West) vergoeding meerkosten Jeugdwet / Wmo corona-crisis met betrekking tot de
periode 1 januari 2022 tot 31 december 2022.
In deze beleidslijn zijn werkafspraken opgenomen ten behoeve van een eenduidige en praktische
indiening en afhandeling van verzoeken van gecontracteerde zorgaanbieders tot vergoeding van
noodzakelijk en aantoonbaar gemaakte meerkosten ten gevolge van de Corona-crisis
1.

De verzoeken en uitgaven meerkosten moeten passen binnen de richtinggevende notitie
“Uitwerking meerkosten Jeugdwet en Wmo 2022- VNG en Rijk” (zie bijlage) en noodzakelijk
en aantoonbaar voortkomen uit het opvolgen van Corona- richtlijnen van het RIVM, om voor
vergoeding tot maximaal het door het Rijk aan gemeente gecompenseerde bedrag in
aanmerking te komen.
2. Deze beleidslijn geldt in principe voor het gehele jaar 2022. Indien de ontwikkelingen rondom
het coronavirus daartoe aanleiding geven, kan de looptijd van de meerkostenregeling , in
overleg, aangepast worden.
3. Uitgaven waarop voorliggende voorzieningen van toepassing zijn en waarvan niet
aantoonbaar kan worden gemaakt dat deze zijn afgewezen, worden niet vergoed.
4. Voor het indienen van verzoeken vergoeding meerkosten dient het “format registratie
meerkosten” zoals gepubliceerd op de website i-sociaal domein (https://isociaaldomein.nl/files/view/36ed75ed-f743-412e-b504-8a1a336e4761/format-registratiemeerkosten-2022-jeugdwet-en-wmo-versie_def.xlsm ) te worden gebruikt. Gemaakte kosten
dienen met bewijsstukken te worden onderbouwd.
5. Verzoeken kunnen door gecontracteerde zorgaanbieders bij de gemeente(n) worden
ingediend via de contractmanager MLW en mailadres j.verheesen@weert.nl
6. Verzoeken kunnen betrekking hebben op twee perioden:
- 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022. Verzoeken voor compensatie van meerkosten over
deze periode dienen vóór 1 augustus 2022 te zijn ingediend
- 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022. Verzoeken voor compensatie van meerkosten
over deze periode dienen vóór 1 februari 2023 te zijn ingediend.
7. Meerkosten die lager zijn dan 0,5% van de omzet (jaaromzet 2021 per individuele gemeente)
of lager dan € 50,-, worden tot het normale bedrijfsrisico gerekend en komen niet voor
vergoeding in aanmerking.
8. Een vergoeding wordt betaald onder voorbehoud van een gelijke compensatie van de
gemeente(n)door het Rijk. Peilmoment is de meicirculaire 2023, uitkeringsjaar 2022.
9. Is de compensatie aan de gemeente(n) onverhoopt lager dan de toegekende vergoeding, dan
wordt zorgaanbieder verzocht het verschil aan de gemeente terug te betalen. Mocht
onverhoopt blijken dat zorgaanbieder teveel of onjuist heeft gedeclareerd, wordt het teveel
betaalde teruggevorderd.
10. Met het indienen van een verzoek tot vergoeding meerkosten gaat zorgaanbieder
onvoorwaardelijk akkoord met terugbetaling van hetgeen aantoonbaar teveel en/of onterecht
is ontvangen.
11. Deze beleidslijn is voor elke individuele gemeente in Midden-Limburg West, dus Leudal,
Nederweert en Weert afzonderlijk alsook in samenhang (bij meerdere gecontracteerde
gemeenten) van toepassing.
Aldus vastgesteld in de colleges van burgemeester en wethouders van Leudal, Nederweert en
Weert in hun vergaderingen van respectievelijk 29 maart 2022.

