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Geachte raadsleden,

Sinds 16 maart 2020 zijn er diverse landelijke maatregelen getroffen om de Covid-19 virus
onder controle te krijgen. Deze hebben grote gevolgen voor het maatschappelijk leven in
Beemster. Voor inwoners met een indicatie binnen de Wmo, jeugdwet, aanvullend openbaar
vervoer en leerlingenvervoer zijn deze gevolgen direct zichtbaar. Met deze brief willen wij u
informeren over de wijze waarop onze inwoners hun zorg krijgen en hoe wij omgaan met
onze aanbieders binnen de Wmo, jeugdwet, aanvullend openbaar vervoer en
leerlingenvervoer.

Zorg tijdens de Covid-19 crisis
Deze bijzondere tijden vragen om creativiteit en inzet van de medewerkers van onze
aanbieders. Wijzien aanbieders die hun groepslocaties gesloten hebben, aanbieders die
ervoor kiezen welgroepslocaties open te laten maar kwetsbare doelgroepen niet langer
deelte laten nemen, en andere varianten. Ook ontvangen wij signalen dat andere
hulpvormen, zoals individuele begeleiding en behandeling onder druk komen te staan door
de genomen maatregelen. Ook hierin wordt de zorg op andere manieren vorm gegeven,
bijvoorbeeld door cliënten telefonisch te woord te staan in plaats van in persoon. Op deze
manier kan de zorg toch doorgang vinden. Aanbieders van het leerlingenvervoer en
aanvullend openbaar vervoer hebben tot ca. 80% minder ritten.

Financiële onzekerheid
De maatregelen geven de aanbieders een financiële onzekerheid en ze hebben zorgen over
hun voortbestaan en daarmee ook de continuiTeit van zorg voor nu en na de crisis. De
gemeente heeft in de contracten van de maatwerkvoozieningen Wmo opgenomen dat niet
gegeven zorg niet gedeclareerd kan worden. De zorgaanbieders moeten op een creatieve
manier de zorg aanbieden, maar zij kunnen alleen de geleverde zorg declareren. Dit voor
diverse aanbieders grote financiële gevolgen. Om de aanbieders enige zekerheid te geven
heeft het Rijk en de VNG alle gemeenten geadviseerd om de aanbieders met wie ze een
contract hebben, te blijven betalen: ook als er een andere of beperkte prestatie kan worden
geleverd. Op die manier zorgen we ervoor dat het zorglandschap intact blijft.
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Financiering tijdens de Covid-í9 crisis
Wij hebben besloten het advies van het Rijk en de VNG op te volgen. Wijwillen de
aanbieders duidelijkheid geven en wij gaan hen gedurende de Covid-19 crisis niet gegeven
zorg uitbetalen. Op deze manier verkleinen wij het risico dat aanbieders omvallen in deze
moeilijke tijd. De zorgaanbieder moet zelf ook inspanningen verrichten om de kosten zo laag
mogelijk houden; hierbij moet gedacht worden aan het gebruik maken van de landelijke
maatregelen waar mogelijk, \MlV aanvragen, zzp-el tijdelijk niet inhuren ed. Zodra alle zorg
weer op de afgesproken manier wordt geboden wordt in gezamenlijk overleg met gemeente
en aanbieder de verrekening van de Rijksbijdragen, eventuele andere bijdragen inzake de
Covid-19 crisis en door kostenbesparing door de aanbieder vastgesteld.

De genoemde maatregelen zijn van toepassing op de aanbieders binnen de Wmo-
maatwerkvoozieningen en de betaalovereenkomsten binnen de jeugdwet en Wmo. De
gegeven zorg met betrekking tot gecontracteerde specialistische jeugdzorg wordt vergoed
conform de overeengekomen afspraken binnen de regionale overeenkomsten. Veel
aanbieders binnen de specialistische jeugdzorg hebben vaste prijsafspraken en zijn niet
afhankelijk van de hoeveelheid zorg die geleverd wordt.

De aanbieders van het leerlingenvervoer en aanvullend openbaar vervoer hebben vezocht
om een uitbetaling van 80% van de niet gereden ritten. Aansluitend op bovenstaande advies
zijn wij akkoord gegaan met het voorstel. Zodra alle ritten weer operationeelzijn wordt in
gezamenlijk overleg met gemeenten en aanbieder de verrekening van de Rijksbijdragen,
eventuele andere bijdragen inzake de Covid-19 crisis en door kostenbesparing door de
aanbieder vastgesteld voor 2020.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Ter afsluiting willen wij melden dat
wij trots zijn op de wijze waarop de aanbieders omgaan met de Covid-19 crisis. Alle
medewerkers in de zorg zetten alle zeilen bij om ervoor te zorgen dat iedereen de
noodzakelijke zorg krijgt. Wij hebben enorme waardering voor de inzet en flexibiliteit van
aanbieders en helpt waar dat op dit moment nodig is.
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