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Raadsinformatiebrief Finale afrekening compensatie omzetderving zorgaanbieders Sociaal
domein 2020
Geachte leden van de raad,
Op 9 maart jl. heeft het college een besluit genomen over de finale afrekening over 2020
met betrekking tot de compensatie van omzetderving in verband met de coronacrisis voor
zorgaanbieders in het sociaal domein.
In 2020 konden zorgaanbieders in verband met de coronacrisis een continuïteitsbijdrage
ontvangen om te voorkomen dat zij door het uitvallen van productie in hun voortbestaan
zouden worden bedreigd. Ook konden zij meerkosten declareren die verband houden met
de coronamaatregelen. Het collegebesluit van 9 maart jl. gaat alleen over de afhandeling
van de continuïteitsbijdrage. Over de afhandeling van de meerkosten bent u geïnformeerd in
onze brief d.d. 28 januari 2021 (kenmerk 1277715).
Tussen het Rijk en de VNG zijn afspraken gemaakt over continuïteitsbijdragen. Op lokaal
niveau zijn aan de hand van de landelijke richtlijnen afspraken gemaakt met zorgaanbieders.
De zorgaanbieders dienen na afloop van 2020 volgens overeengekomen modellen
verantwoording af te leggen over de gedeclareerde continuïteitsbijdragen. Nadat de juistheid
van de verantwoording is vastgesteld door de gemeente, wordt een akkoordverklaring naar
de zorgaanbieder gestuurd. De accountant controleert of de werkwijze correct wordt
uitgevoerd.
Het college heeft besloten om een overeenkomst finale kwijting te sluiten met
zorgaanbieders die een rechtmatig beroep hebben gedaan op de regeling ‘Continuïteit
financiering omzet Wmo’. De burgemeester heeft besloten wethouder Vader te mandateren
om deze ‘Overeenkomst finale kwijting compensatie omzetderving Wet maatschappelijke
ondersteuning 2020’ te ondertekenen. Hiermee wordt bereikt dat alle gefactureerde en
betaalde diensten worden beschouwd als ‘afgestemd’. De gemeente neemt een finale
beslissing over de betaling en de zorgaanbieder stemt hiermee in.
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Wij vertrouwen erop u hiermee 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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