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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

UITWERKING CONTINUITEIT VAN FINANCIERING JEUGDWET EN WMO VOOR HET LTA 

 

Aanleiding 

Vanwege het grote maatschappelijk belang dat de taken die vallen onder de jeugdhulp en de Wmo in stand 

blijven, hebben het Rijk en de VNG afspraken gemaakt over de continuïteit van de financiering voor deze 

taken. 

 

Deze afspraken zijn in april 2020 uitgewerkt in de handreiking continuïteit van financiering voor de 

Jeugdwet en de Wmo. In deze handreiking staat aangegeven dat de VNG de consequenties voor de 

landelijke inkoop (LTA) verder uitwerkt. Deze uitwerking gaat over de toepassing van de continuïteit van 

financiering gedurende corona voor de landelijke inkoop (LTA). De VNG contracteert deze zorgfuncties 

namens gemeenten. Gemeenten zijn individueel (financieel) verantwoordelijk en rekenen af naar gebruik. 

Een overzicht van de landelijk gecontracteerde zorgfuncties is te vinden op de website van de VNG. 

 

De commissie Jeugd, zorg en onderwijs heeft eerder ingestemd met de voorgestelde uitgangspunten voor 

het LTA voor de continuïteit van financiering gedurende corona 

 

1. Hoe wordt het omzetniveau bepaald voor de landelijk gecontracteerde zorgfuncties? 

Kern van de afspraak is dat de financiering wordt doorgezet op het niveau van voor de corona-crisis. Dit 

betekent dus 100% van de gemiddelde maandomzet 2019 aangevuld met de indexatie zoals in het contract 

toegepast voor 2020. Deze afspraken gelden niet voor het collectief vervoer.   

 

De instelling bepaalt het omzetniveau voor het gehele landelijk raamcontract  -dus onafhankelijke van de 

afnemende gemeente - aan de hand van de reeds vastgestelde uitwerking ‘continuïteit van financiering 

Jeugdwet en WMO – VNG en Rijk’ van 23 april jl.  

 

De uitwerking continuïteit van financiering Jeugdwet en Wmo is te vinden op de website van de VNG. 

 

Instellingen hebben de productie over 2019 reeds aangeleverd en vastgesteld. Op basis daarvan is de 

gemiddelde maandomzet op het niveau van de instelling goed te bepalen. Kenmerk van de landelijk 

gecontracteerde zorgfuncties is dat het aantal cliënten zeer beperkt is en de spreiding over het land groot. 

Een belangrijk argument om bij de bepaling van het omzetniveau uit te gaan van de productie voor het 

gehele landelijk raamcontract is dat het aantal cliënten per gemeente van jaar tot jaar sterk kan verschillen, 

waardoor 2019 geen representatief beeld geeft voor een individuele gemeente.  

 

Op basis van de gemiddelde maandomzet, plus de indexatie voor 2020, minus de gerealiseerde omzet 

over 2020 bepaalt de instelling de omzetgarantie over de betreffende maand. De index voor 2020 is 

vastgesteld 2,24%. Bij de bepaling van de omzetgarantie wordt hiermee gerekend. (index = 90% 

Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) + 10% prijs particuliere consumptie (PPC).)  

 
  

https://www.vng.nl/
https://vng.nl/nieuws/afspraken-met-rijk-over-continuiteit-financiering-sd
https://vng.nl/nieuws/afspraken-continuiteit-financiering-sd-uitgewerkt
https://vng.nl/nieuws/afspraken-continuiteit-financiering-sd-uitgewerkt
https://vng.nl/artikelen/functies-voorzieningen-en-zorgaanbieders-2015-2018-wmojeugd
https://vng.nl/sites/default/files/2020-04/20200415-uitwerking-continuiteit-van-financiering-jeugdwet-en-wmo-schoon_evd.pdf
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Voor de bepaling van de omzetgarantie maakt de VNG gebruik van het format ‘berekening omzetgarantie’, 

dat is opgesteld door het ketenbureau I-sociaal domein. Het format bevat alle informatie die op dit moment 

nodig is om de afspraken omtrent de omzetgarantie uit te voeren. Hiermee worden onnodige 

administratieve uitvoeringslasten voorkomen.  

 

Het format is te vinden op de website van het ketenbureau i-sociaal domein. 

 

2. Hoe wordt het omzetniveau bepaald voor het collectief vervoer? 

Sinds 2020 maakt het collectief vervoer naar de dagbesteding onderdeel uit van landelijke inkoop Wmo 

voor volwassenen met een zintuigelijke beperking.  

 

De VNG conformeert zich voor het collectief vervoer aan de landelijke circulaire ‘doorbetaling 

doelgroepenvervoer vanwege Covid-19’. De maatregel houdt in om als gevolg van corona uitbraak en de 

daarvoor door de overheid uitgevaardigde maatregelen niet-uitgevoerde ritten, die vervoersbedrijven voor 

doelgroepenvervoer op grond van bestaande contracten met gemeenten normaliter uitvoeren, in de periode 

15 maart 2020 t/m 30 juni 2020 voor 80% te blijven financieren als compensatie ter herstel van de schade 

veroorzaakt door een buitengewone gebeurtenis 

 

De landelijke circulaire doorbetaling doelgroepenvervoer is te vinden op de website van de VNG.  

 

3. Hoe wordt de omzetgarantie verdeeld over de individuele gemeenten? 

 

a. Landelijke zorgfuncties, excl. Vervoer: Op basis van de totale gecalculeerde omzetgarantie op het 

niveau van het landelijk raamcontract verdeelt de instelling het bedrag na rato van feitelijk gebruik 

over de individuele gemeenten. Om bij de verdeling zo eerlijk mogelijk aan te sluiten bij de actuele 

realisatie bepaalt de instelling het feitelijk gebruik per gemeente over de periode maart 2020 tot en 

met juni 2020. De instelling gaat hierbij enkel uit van de feitelijk ingediende – en door de gemeente 

goedgekeurde facturatie.  
 

b. Vervoer. Het collectief vervoer wordt naar de individuele rechthebbende gemeente verantwoord, 

overeenkomstig de landelijke afspraak voor het collectief vervoer.  

 

De instelling factureert uiterlijk 1 oktober 2020 per mail de gecalculeerde omzetgarantie aan de 

individuele gemeente. Ter onderbouwing van het verzoek stuurt de instelling het volgende mee: 

- Een factuur. 

- Het volledig ingevulde format berekening omzetgarantie (i-sociaal domein) 

- Het volledig ingevulde format specificatie gecalculeerde omzetgarantie naar gemeente.  

- Verantwoording voor het collectief vervoer, overeenkomstig de landelijke circulaire ‘doorbetaling 

doelgroepenvervoer vanwege Covid-19’ 

- De vastgestelde productieverantwoording 2019 (voorblad).  

 
  

https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/57981492/administratieve-en-financiele-processen-tijdens-coronacrisis/files
https://vng.nl/nieuws/goedkeuring-staatssteun-doelgroepenvervoer-maart-tm-juni
https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/57981492/administratieve-en-financiele-processen-tijdens-coronacrisis/files
https://vng.nl/sites/default/files/2020-07/24062020-circulaire-voor-doorbetaling-doelgroepenvervoer-vanwege-covid.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-07/24062020-circulaire-voor-doorbetaling-doelgroepenvervoer-vanwege-covid.pdf
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4. Over welke periode kan er gebruik gemaakt worden van de omzetgarantie? 

De periode dat de instelling gebruik kan maken van de omzetgarantie loopt van maart 2020 en met 30 juni 

2020. Op 25 maart 2020 heeft de VNG met het kabinet afgesproken dat tot 1 juni de omzet van 

zorgaanbieders onverminderd wordt vergoed. In overleg met het kabinet is besloten dat de omzetgarantie 

wordt verlengd tot 1 juli en daarna stopt.  

 

5. Vallen de reguliere gemeentelijke contracten ook onder deze landelijke uitwerking continuïteit 

van financiering voor het LTA? 

Deze regeling is enkel bedoeld voor de landelijk gecontracteerde zorgfuncties.  

 

 


