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ONDERWERP 

Raadsinformatiebrief stand van zaken meerkostenregeling Jeugdwet en Wmo inclusief 
centrumtaken 

Geachte leden van de raad, 

In deze brief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de 
meerkostenregeling Jeugdwet en Wmo inclusief de centrumtaken Maatschappelijke opvang, 
Vrouwenopvang en Beschermd wonen. Het betreft de regeling voor compensatie van 
meerkosten die zorgaanbieders hebben gemaakt naar aanleiding van eventuele 
aanpassingen door de coronamaatregelen in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 
december 2020. 

In september 2020 hebben alle dertien Zeeuwse colleges ingestemd met het gezamenlijk 
uitvoeren van de meerkostenregeling voor de Jeugdwet en Wmo. (Centrum)gemeente 
Vlissingen heeft hierover een aanvullend besluit genomen ten aanzien van de centrumtaken. 

In de septembercirculaire 2020 hebben alle gemeenten via de algemene uitkering middelen 
ontvangen voor Jeugd en Wmo. Daarnaast hebben de centrumgemeenten via de 
decentralisatie-uitkering middelen ontvangen voor de centrumtaken. Deze middelen zijn 
enerzijds bedoeld voor de compensatie van meerkosten en anderzijds voor de compensatie 
van inhaalzorg/uitgestelde zorg. Dat is zorg die extra wordt aangevraagd als gevolg van de 
coronacrisis. Het college heeft op 18 augustus 2020 besloten om de ontvangen 
rijksbijdragen als budgetplafond te hanteren voor de uitvoering van beide regelingen voor de 
Jeugdwet en Wmo inclusief centrumtaken. Hierover is gerapporteerd in de 2e 
bestuursrapportage 2020, hoofdstuk 2. 

De eerste tranche aanvragen is inmiddels verwerkt en beoordeeld. Na beoordeling van de 
aanvragen blijkt dat het beschikbare budget voor de Jeugdwet en Wmo volledig is benut. 
Daarom hebben alle gemeenten in de decembercirculaire 2020 via de algemene uitkering 
aanvullende middelen ontvangen. Daarnaast hebben de centrumgemeenten via de 
integratie-uitkering middelen ontvangen voor de centrumtaken. De gemeente Vlissingen 
ontvangt € 59.444,63 voor Jeugd en (reguliere) Wmo, en € 146.235 voor de centrumtaken in 
de jaarschijf 2020. 

Het college heeft besloten om met bovengenoemde aanvullende middelen op dezelfde wijze 
om te gaan zoals besloten in eerdere collegebesluiten over (de uitvoering van) de 
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meerkostenregeling (18 augustus 2020 en 1 december 2020), en zoals verantwoord in de 2e 
bestuursrapportage 2020. Formeel kan over de aanvullende middelen vanuit de 
decembercirculaire nog niet worden beschikt, gezien het feit dat deze mutaties in de 
jaarrekening 2020 verwerkt dienen te worden. Besluitvorming van de jaarrekening staat 
gepland voor de raadsvergadering van 8 juli 2021. De noodzaak is echter aanwezig om 
deze gelden nu beschikbaar te stellen, zodat de continuïteit van de zorgaanbieders niet in 
gevaar komt. 
Dit is een probleem waar iedere gemeente tegenaan loopt. Vanuit het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komt eind januari een handreiking hoe om te 
gaan met deze decembercirculaire, gezien de grote financiële impact voor 2020. Gezien de 
urgentie om samen met de andere Zeeuwse gemeenten invulling te geven aan de 
meerkostenregeling is besloten de gelden nu reeds beschikbaar te stellen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

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

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