
 

Zaanstad, 15 april 2020 
 
 
Beste gecontracteerde jeugdhulpaanbieder, 
 
Aangezien wij in de huidige coronatijd veelvuldig contact met u hebben, weten wij dat u zich inzet om 
- met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM - zoveel mogelijk de zorg en ondersteuning te 
bieden die de jeugdigen en gezinnen in onze gemeenten nodig hebben. Desalniettemin heeft deze 
situatie gevolgen voor de geleverde zorg en ondersteuning en de mate van de hulpvraag. Daaruit 
voortvloeiend zijn er eventuele financiële gevolgen. De regio Zaanstreek-Waterland merkt dat er veel 
vragen leven bij zorgaanbieders over hoe we omgaan met afspraken en contracten. Met deze brief 
willen we daar duidelijkheid over geven. 
 
Twee weken geleden hebben het ministerie van VWS en de VNG overeenstemming bereikt over de 
financiering van vitale sectoren in de samenleving. Beide partijen roepen gemeenten op om hun 
aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering financieel zekerheid en ruimte te 
bieden, ook als er een andere of beperkte prestatie wordt geleverd. 
 
De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland met wie u een contract heeft voor 
(hoog)specialistische jeugdhulp onderschrijven deze beleidslijn, gelet op het belang van 
zorgcontinuïteit. Dit betekent dat de gemeenten de jeugdhulpaanbieders blijven betalen, ook als er 
een andere of beperkte prestatie kan worden geleverd. De gemeenten passen deze beleidslijn tot 
nader order toe1. Het betreft hier geen maatregel die de huidige overeenkomsten opzij zet, maar een 
aanvulling op de huidige afspraken. 
De financiële gevolgen voor uw organisatie kunnen ontstaan doordat:  
1. U als gevolg van de maatregelen minder prestaties kunt leveren dan is afgesproken met de 
gemeenten, waardoor u conform de afspraken minder betaald zou krijgen; 
2. U als gevolg van de maatregelen extra kosten moet maken gedurende de periode dat de 
maatregelen van kracht zijn (meer dan is afgesproken met de gemeente).  
 
Ad 1. Betaling zonder levering  
Het kan voorkomen dat cliënten een bepaalde periode geen zorg ontvangen. Gemeenten maken 
hierbij onderscheid tussen duurzame en niet duurzame SPIC’s. 

 Voor duurzame SPIC’s declareert u gewoonlijk per maand per cliënt een bedrag. Hiervoor 

geldt dat u dit kunt blijven factureren, ook als u minder of andere zorg levert dan normaal.  

 Voor niet-duurzame SPIC’s declareert u nu in eerste instantie 70% van het tarief en bij het 

afsluiten van de zorg de resterende 30%. Ook deze declaraties kunnen gewoon doorgang 

vinden. Gemeenten houden er rekening mee dat de doorlooptijd van niet-duurzame trajecten 

langer kan zijn.  
 
In lijn met het bericht van de VNG en met ministerie beoordeelt de regio achteraf of deze financiële 
ondersteuning per saldo terecht is geweest. Gemeenten kijken dan bijvoorbeeld of u ook steun heeft 
aangevraagd via de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) bij het Rijk2 of 
daadwerkelijke lagere kosten heeft gemaakt. Binnen enige tijd ontvangt u van de regio een nader 
gespecificeerde instructie waarmee u de doorbetalingen kunt verantwoorden. 
 
Inzet personeel 

                                                      
1 In een enkele gemeente moet officiële besluitvorming door het college nog plaatsvinden 
2 Het uitgangspunt van het Rijk is overigens dat partijen in het sociaal domein geen aanspraak maken op de 
NOW, omdat de landelijke lijn is dat gemeenten doorbetalen bij niet-levering. 



 

Wanneer bij uw organisatie capaciteit vrijkomt omdat de reguliere dienstverlening niet plaats kan 
vinden, kan deze worden ingezet bij andere jeugdhulpaanbieders die kampen met personeelstekorten 
door een verhoogd ziekteverzuim. Als u te maken heeft met onbenutte capaciteit moedigen we 
dergelijke onderlinge uitleenafspraken aan. In lijn met het bericht van de VNG en het Rijk kunnen er 
geen vergoedingen tegenover deze uitleen van personeel staan. U wordt namelijk door de gemeenten 
en/of het Rijk gefinancierd voor de salarissen van deze medewerkers. 
 
Ad 2. Extra kosten als gevolg van corona  
Inmiddels is door de VNG met het Rijk overeengekomen dat eventuele extra kosten gedurende de 
crisismaatregelen worden gecompenseerd door het Rijk. Mochten er aanbieders zijn die extra kosten 
maken als gevolg van corona of de crisismaatregelen, dan wordt opgeroepen om hier zo spoedig 
mogelijk over in contact te treden met de contractmanagers. U dient te kunnen onderbouwen waar 
deze extra kosten uit bestaan. Over de wijze van verantwoording van deze kosten ontvangt u later 
meer informatie. 
 
Uiteraard betekent de toezegging van het Rijk geen vrijbrief om extra kosten te maken; alleen als het 
echt nodig is als gevolg van corona kunnen deze worden opgevoerd. Dat geldt ook wanneer extra 
kosten het gevolg zijn van het aanpassen van de dienstverlening (na afstemming met de gemeenten) 
als gevolg van corona.  
 
In samenspraak met de regiogemeenten van Amsterdam-Amstelland ontvangt u binnenkort een 
instructie over de manier waarop u de extra kosten kunt declareren. 
 
Wij gaan ervan uit u voldoende te hebben geïnformeerd en danken u voor alle inspanningen om in 
gezamenlijkheid deze unieke situatie het hoofd te bieden. Nogmaals willen wij uitspreken dat de 
regiogemeenten grote waardering hebben voor de wijze waarop u hieraan bijdraagt. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Irma Stroet 
Concerndirecteur 
Namens Zaanstreek-Waterland 


