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Beste aanbieder,
Vanwege de coronacrisis hebben wij een coulanceregeling voor Wmo-aanbieders in het leven geroepen. In
onze brief van 8 april jl. hebben wij u voor het laatst over de coulanceregeling geïnformeerd. De
coulanceregeling heeft een looptijd van 1 maart tot 1 juli 2020. Deze is ten opzichte van de vorige brief met
1 maand verlengd. In deze brief informeren wij u over omzetcompensatie tijdens de periode van de
coronacrisis.
Om te voorkomen dat aanbieders door de coronacrisis minder kunnen declareren terwijl de vaste lasten met name voor personeel - wel doorlopen, hebben de VNG en het Rijk op 15 april jl. nadere afspraken
gemaakt over de continuïteit van financiering binnen het sociaal domein. Deze lijn volgen wij ook. Op die
manier zorgen we er samen voor dat het zorglandschap intact blijft en zorgcontinuïteit nu en in de
toekomst gewaarborgd blijft. In deze brief lichten we toe hoe we deze uitgewerkte afspraken vertalen naar
onze specifieke situatie.
De landelijke afspraken ten aanzien van het onderdeel continuïteit van de financiering zijn richtinggevend.
De belangrijkste uitgangspunten zijn:
1. gemeenten maken afspraken met aanbieders over doorleveren van zorg;
2. gemeenten maken afspraken met de aanbieder over gegarandeerde omzet gedurende de coronacrisis;
3. de afspraken worden gemaakt op basis van redelijkheid en billijkheid, waarbij er geen financieel
voordeel ontstaat;
4. Deze afspraken worden op 1 juli 2020 door de overheid beëindigd.
In de coulanceregeling zijn al de nodige afspraken gemaakt over het doorleveren van de ondersteuning aan
onze inwoners en het declareren van de gerealiseerde kosten. De volgende scenario’s kunnen zich daarbij
voordoen:
- scenario 1: u levert de ondersteuning aan een cliënt op reguliere wijze en u declareert de kosten
zoals overeengekomen in de overeenkomst, via het berichtenverkeer;
- scenario 2a: u levert de ondersteuning aan een cliënt op alternatieve wijze en u declareert vanaf
week 12 op basis van de geleverde zorg van week 11 óf;
- scenario 2b: u levert de ondersteuning aan een cliënt op alternatieve wijze en u declareert de
kosten zoals overeengekomen in de overeenkomst, via het berichtenverkeer. Voor de overige
kosten maakt u gebruik van de omzetgarantie, zie scenario 3;
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scenario 3: bij volledige of gedeeltelijke zorguitval ten gevolge van de coronacrisis kunt u gebruik
maken van de afspraken omtrent de gegarandeerde omzet. Hieronder noemen wij u de condities
waaronder een eventuele compensatie zal worden verleend.

De gegarandeerde omzet
Indien u een beroep wilt doen op financiële compensatie vanwege omzetverlies door de gevolgen van de
coronacrisis (scenario 3), kunt u hiervoor een verzoek indienen via e-mail:
verantwoordingSD@defryskemarren.nl.
U kunt in aanmerking komen voor omzetgarantie voor minimaal één periode en maximaal vijf perioden
(periode 3 tot en met 7). Na ontvangst van uw verzoek sturen wij u het format voor de bijlage die u
meestuurt met uw factuur en informeren wij u over de hoogte van de gegarandeerde omzet. Dit gaat
buiten het berichtenverkeer om. U kunt elke periode steeds afzonderlijk factureren of alle perioden
eenmalig achteraf factureren. In de bijlage geeft u aan op welke periode(n) de factuur betrekking heeft. Na
beoordeling van uw factuur berichten wij u zo spoedig mogelijk over de verdere financiële afhandeling.
Hieronder noemen wij u de condities waaronder een eventuele compensatie zal worden verleend:
1. U heeft op 13 maart 2020 een relationele en deelovereenkomst maatwerkvoorzieningen
ondersteuning Wmo 2015 afgesloten met gemeente De Fryske Marren voor het leveren van Wmo
en u leverde in periode 3 ondersteuning op basis van deze overeenkomsten.
2. U kunt door de (gevolgen van) de coronacrisis de tussen de gemeente en u gesloten overeenkomst
niet (volledig) nakomen waardoor u omzet verliest.
3. Voor bepaling van de gegarandeerde omzet wordt uitgegaan van uw gemiddelde omzet op basis
van de gesloten overeenkomst met gemeente De Fryske Marren over periode 1 en 2 van 2020. Dit
benadert het meest uw actuele omzet van vóór de coronacrisis. Indien dit sterk afwijkt van de
gemiddelde periodeomzet 2019 vermeerderd met 2,52% (indexering 2020) of uw omzet per
periode sterk fluctueert, treden wij met u in overleg voor het bepalen van de gegarandeerde
omzet.
4. Alle door u gerealiseerde omzet (regulier en alternatief geleverde zorg volgens de scenario’ s 1 en
2) heeft u gedeclareerd via het berichtenverkeer voordat u een verzoek tot compensatie van
omzetverlies doet.
5. U heeft de omzetdaling zo veel mogelijk beperkt, onder andere door (maar niet beperkt tot) de
gecontracteerde zorg op alternatieve wijze te leveren, tenzij dit aantoonbaar niet mogelijk was en u
heeft de professionele inzet zo goed mogelijk weten te benutten binnen uw organisatie dan wel op
andere plaatsen waar de acute behoefte bestond.
6. U heeft geen beroep gedaan op andere financiële regelingen vanuit het Rijk, zoals bijvoorbeeld,
maar niet beperkt tot, de NOW of TOZO-regeling.
7. Er loopt geen fraudeonderzoek tegen uw organisatie en er is ook geen onderzoek gestart naar de
bedrijfsvoering vanwege financiële problematiek die niet coronacrisis gerelateerd is. Ook verkeert
uw organisatie niet in staat van faillissement en dreigt er geen faillissement of surseance van
betaling.
8. Na het indienen van de factuur voor omzetcompensatie kan uw organisatie geen declaraties meer
indienen over de perioden waarvoor omzetcompensatie is gefactureerd.
9. Uw organisatie kan tot uiterlijk 1 oktober 2020 een factuur voor omzetcompensatie over de
perioden 3 tot en met 7 van 2020 indienen.
10. Na afloop van het kalenderjaar 2020 zullen wij een nacalculatie uitvoeren op de betaalde
omzetcompensatie, onder andere in relatie tot de gerealiseerde omzet en de gerealiseerde kosten.
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De gerealiseerde kosten worden vergeleken met de gedeclareerde omzet plus de
omzetcompensatie. Indien de gedeclareerde omzet plus de omzetcompensatie hoger is dan de
kosten, dan betaalt uw organisatie het meerdere voor 1 mei 2021 terug, tenzij wij bepalen dat
terugbetaling niet aan de orde is.
Voor het uitvoeren van de nacalculatie levert uw organisatie bij de productieverantwoording vóór
1 maart 2021 een kostenoverzicht aan van de toegerekende gerealiseerde kosten aan elke
gemeente waar prestaties zijn geleverd. In het kostenoverzicht zijn diverse kosten afzonderlijk
opgenomen.
Als u niet of onjuist het kostenoverzicht aanlevert zoals hiervoor omschreven, dan betaalt u de
verstrekte omzetcompensatie volledig aan de gemeente terug vóór 1 mei 2021.
Indien er gewijzigde omstandigheden zijn bij u waardoor de omzetgarantie te hoog is of wordt, of
andere omstandigheden die van belang kunnen worden geacht in het kader van vergoeding van
omzetverlies dan meldt u dit via een e-mail aan verantwoordingSD@defryskemarren.nl.
Indien er nadere landelijke richtlijnen volgen ten aanzien van het voorgaande dan beraden wij ons
over de toepassing hiervan.
Wanneer u een factuur (met bijlage) indient, accepteert u automatisch de in deze brief gestelde
voorwaarden.

In onze vorige brief informeerden wij u over een vergoeding van de meerkosten die u mogelijk maakt in
verband met het hanteren van de RIVM-richtlijnen. Binnenkort kunnen wij u verder informeren over deze
regeling voor meerkosten. We zullen aansluiten op de regeling vanuit het Rijk.
Wij vertrouwen erop u hiermee op de juiste wijze te kunnen faciliteren in het blijven ondersteunen van
onze inwoners en uw cliënten.
Heeft u nog vragen, dan verzoeken wij u deze schriftelijk te stellen via e-mail:
verantwoordingSD@defryskemarren.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,
gemeentesecretaris,
Ditta Cazemier

burgemeester,
Fred Veenstra

(deze brief is niet ondertekend en is digitaal verstuurd)
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