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UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM
1194280 / 1194951 16 april 2020

BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN
ABouziani-Akdim Paul Krugerstraat 1 0118-487382 -

ONDERWERP
Raadsinformatiebrief compensatiemaatregelen zorg- en vervoeraanbieders

Geachte leden van de raad,

Wij hebben u op 26 maart 2020 geïnformeerd over de gevolgen van de coronacrisis voor 
vervoerders en Wmo-aanbieders en de maatregelen van het college;

 compensatie van de vervoerders voor 80% van de geplande, maar niet gereden 
ritten van 16 maart 2020 tot aan 6 april 2020;

 Wmo- en routevervoer alleen voor noodzakelijke ritten zonder sociale doeleinden;
 compensatie van zorgaanbieders met wie we een contract hebben;
 dit alles conform de richtlijnen van de Rijksoverheid.

Door het aanhouden en zelfs uitbreiden van de coronacrisis heeft het kabinet besloten om 
aanbieders van onder meer maatschappelijke ondersteuning en vervoer financiële zekerheid 
en ruimte te bieden tot in elk geval 1 juni 2020.

In lijn daarmee heeft het college besloten om de vervoerders te compenseren tot in ieder 
geval 1 juni 2020.  
Dit geldt ook voor de zorgaanbieders. Het gaat om aanbieders van jeugdhulp, 
jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning die als gevolg van 
de crisis geen, beperkte of andere prestaties leveren.

Het ministerie van VWS heeft in haar brief van 26 maart 2020 aangegeven dat het Rijk de 
meerkosten die gemeenten maken voor zorgaanbieders ook vergoedt voor 
Persoonsgebonden budget (PGB) zorgaanbieders.
De richtlijnen en handreikingen die vanuit de VNG en het Rijk ontwikkeld worden, ook voor 
het administratieve proces, de doorbetaling van de PGB’s en het innen van de eigen 
bijdrage worden door het College opgevolgd.
Aan alle betrokken partijen worden voorwaarden gesteld aan de administratie, omdat bij een 
finale afrekening met de aanbieders ook rekening wordt gehouden met de 
compensatiemaatregelen van het Rijk; er kan nooit meer dan 100% van de contractuele prijs 
worden betaald.



Blad 2 behorend bij 1194280 / 1194951

Gezamenlijk besluit drie Walcherse gemeenten
Bovengenoemde besluiten hebben we gezamenlijk met de colleges van Middelburg en 
Veere genomen. Enerzijds omdat we een en hetzelfde contract met de zorgaanbieders en 
de vervoerders hebben. Aan de andere kant ook omdat samenwerking in deze tijd extra van 
belang is. Voor onze aanbieders en ook voor de inwoners die van hen afhankelijk zijn.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar




