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vanwege inkomstenderving in verband met de coronacrisis

Geachte Raad,
De maatregelen die getroffen zijn in verband met het Coronavirus treffen ook de
jeugdhulpaanbieders. Hulp wordt zoveel mogelijk geboden via beeldscherm in plaats van face to
face. Door vraaguitval en/of verminderde inzetbaarheid van personeel (ziekteverzuim) kunnen de
inkomsten van jeugdhulpaanbieders dalen. Het Rijk en de VNG hebben afgesproken de
jeugdhulpaanbieders hiervoor te compenseren. Kern van de afspraak is dat de financiering van de
omzet wordt doorgezet op het niveau van voor de Corona crisis. Regionaal zijn deze afspraken
uitgewerkt voor de jeugdhulpaanbieders die werkzaam zijn in de H10. De regeling geldt vooralsnog
voor de periode maart tot en met mei 2020.
Hierbij geven wij het volgende aan:
•
De regeling is, conform de landelijke afspraken, zodanig uitgewerkt dat deze niet de omzet
financiert, maar de ongedekte kosten van de jeugdhulpaanbieder. Hiervoor zijn in de
regeling van Haaglanden een aantal correctieposten op de omzet aangebracht. Eén van die
correctieposten is dat wij niet de winst van een aanbieder financieren.
•
Daarmee voegt de regio, vanuit de landelijke afspraken, een toets toe op de jaarlijkse
vermogenstoevoeging, namelijk de winst. Voor deze stijging van het vermogen (de winst in
2020) wordt de aanbieder niet gecompenseerd/gefinancierd. Deze toets wordt uitgevoerd
door de Serviceorganisatie Jeugdhulp Haaglanden. Dit is opgenomen in artikel 2.4.c
Addendum.
•
Extra kosten door Corona worden verhaald bij het Rijk volgens de regeling continuïteit
financiering in verband met Corona. Met het onderscheid dat deze regeling niet gaat over
de (materiele) meerkosten. We gaan er van uit dat aanbieders de extra kosten in verband
met uitgestelde zorg minimaal houden, mede gezien de innovatieve methoden die in deze
periode zijn ontwikkeld. Het verhalen van de kosten bij het Rijk is opgenomen in artikel 5.2
van het Addendum.
•
Tot slot zijn wij in overleg met jeugdhulpaanbieders over structureel anders werken naar
aanleiding van Corona en de innovatieve mogelijkheden daarvan. Gemeenten verwachten
daarmee dat een eventuele piek in het najaar minimaal blijft.
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Bijgesloten treft u de regeling aan.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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