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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

HANDREIKING MEERKOSTEN JEUGDWET EN WMO VOOR HET LTA 

 

Aanleiding 

De maatregelen in verband met de coronacrisis vragen (ook) veel aanpassingen bij aanbieders van 

jeugdhulp en Wmo. 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 handreiking is richtinggevend voor de landelijke inkoop (LTA). Een overzicht van de landelijk 

gecontracteerde zorgfuncties is te vinden op de website van de VNG. Deze handreiking is bedoeld zodat 

zorgaanbieders en gemeenten de financiële consequenties zoveel als mogelijk eenduidig in beeld brengen, 

zodanig dat deze aansluit op de eerdere gemaakte afspraken. 

 

Hoe worden de meerkosten bepaald voor de landelijk gecontracteerde zorgfuncties? 

De verlening van zorg en ondersteuning kan leiden tot meerkosten als gevolg van de coronacrisis, in het 

bijzonder door het volgen van de richtlijnen van het RIVM. De meerkosten die direct voortkomen uit het 

volgen van deze maatregelen worden in beginsel vergoed. Het is belangrijk de meerkosten op een 

eenvoudige manier in beeld te brengen.  

 

De financiële impact van corona wordt - waar mogelijk-  specifiek toegedeeld naar domein.  In situaties 

waar er sprake is van verwevenheid tussen de verschillende domeinen kan de zorgaanbieder ervoor kiezen 

om de financiële impact van de meerkosten eerst voor de organisatie als geheel in beeld te brengen, en 

volgens toe te rekenen aan de afzonderlijke domeinen. Zo wordt voorkomen dat er sprake is van een 

dubbele vergoeding of dat er gaten vallen. Uiteraard blijven de beleidsregels leidend: deze geven aan wat 

er in elk domein wel of niet gecompenseerd wordt.  

 

Op 2 juli is uitwerking ‘Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO – VNG en Rijk’vastgesteld. Voor het LTA 

bepaalt de zorgaanbieder de meerkosten voor de domeinen jeugd en Wmo aan de hand van deze 

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

VNG. 

 

Voor de bepaling van de meerkosten maakt de VNG gebruik van het format ‘berekening meerkosten’, 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 meerkosten uit te voeren. Hiermee worden onnodige administratieve 

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

 

 

  

https://www.vng.nl/
https://vng.nl/nieuws/afspraken-met-rijk-over-continuiteit-financiering-sd
https://vng.nl/artikelen/functies-voorzieningen-en-zorgaanbieders-2015-2018-wmojeugd
https://i-sociaaldomein.nl/file/download/57981522/uitwerking-meerkosten-jeugdwet-en-wmo-vng-en-rijk2c-versie-2-juni-2020.pdf
https://i-sociaaldomein.nl/file/download/57981522/uitwerking-meerkosten-jeugdwet-en-wmo-vng-en-rijk2c-versie-2-juni-2020.pdf
https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/57981492/administratieve-en-financiele-processen-tijdens-coronacrisis/files
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Hoe worden de meerkosten van LTA afspraken verdeeld over de individuele gemeenten en 

vastgesteld? 

Kenmerk van de landelijk gecontracteerde zorgfuncties is dat het aantal cliënten zeer beperkt is en de 

spreiding over het land groot. Evenals de eerder gepubliceerde uitwerking ‘continuïteit  bij Corona voor het 

LTA’ kiest de VNG bij de meerkosten voor een toedeling, op basis van de realisatie 2020. Een belangrijk 

argument om bij verdeling van de meerkosten uit te gaan van de productie voor 2020 is dat het aantal 

cliënten per gemeente van jaar tot jaar sterk kan verschillen, waardoor 2019 geen representatief beeld 

geeft voor een individuele gemeente.  

 

Om tot een eenduidige afweging van de meerkosten te komen toetst de VNG de aanvragen en voorziet 

deze van een advies. Om tot een passende verdeling en vaststelling van de meerkosten voor het LTA te 

komen doorloopt de VNG het volgende proces.  

 

a. Voorcalculatie 

Op basis van de totale gecalculeerde meerkosten voor de domeinen jeugd en Wmo deelt de zorgaanbieder 

het bedrag naar rato van de realisatie toe aan de individuele gemeenten. Om bij de verdeling zo eerlijk 

mogelijk aan te sluiten bij de actuele ontwikkeling bepaalt de zorgaanbieder de realisatie per gemeente 

over de periode maart 2020 tot en met december 2020. De zorgaanbieder gaat hierbij enkel uit van de 

feitelijk door de gemeente toegewezen cliënten met een 301 bericht. 

 

De zorgaanbieder stuurt uiterlijk 15 december een voorcalculatie van de meerkosten naar de individuele 

gemeente. De gemeente kan deze calculatie gebruiken bij het bepalen van de transitoria over 2020. Ter 

onderbouwing van het verzoek stuurt de zorgaanbieder het volgende mee: 

 

- Het volledig ingevulde format specificatie gecalculeerde meerkosten naar gemeente.  

 

b. Advies van meerkosten door de VNG 

De zorgaanbieder stuurt uiterlijk 1 februari 2021 een onderbouwing van de gemaakte meerkosten naar de 

VNG. De VNG toetst de aanvraag en voorziet de aanvraag van een schriftelijk advies. De VNG toetst het 

verzoek aan de hand van de reeds vastgestelde uitwerking ‘Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO – 

VNG en Rijk’ van 2 juni jl. De exacte procedure wordt nog nader uitgewerkt. Ter onderbouwing van het 

verzoek stuurt de zorgaanbieder het volgende mee: 

 

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

- Het volledig ingevulde format specificatie gecalculeerde meerkosten naar gemeente.  

- Een onderbouwing op de specificaties van de meerkosten 

  

https://vng.nl/sites/default/files/2020-07/uitwerking-continuiteit-bij-corona-voor-het-lta-1.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-07/uitwerking-continuiteit-bij-corona-voor-het-lta-1.pdf
https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/57981492/administratieve-en-financiele-processen-tijdens-coronacrisis/files
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c. Indienen verzoek meerkosten gemeente 

Uiteindelijke besluitvorming over het toekennen van de meerkosten vindt door de gemeente plaats.  

 

Uiterlijk 1 maart 2021 dient de zorgaanbieder een verantwoording in bij de individuele gemeente. Op basis 

van de verantwoording vergoedt de gemeente de meerkosten. Ter onderbouwing van het verzoek stuurt de 

zorgaanbieder het volgende mee: 

 

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

- Het volledig ingevulde format specificatie gecalculeerde meerkosten naar gemeente. 

- Een controle, waarin aannemelijk wordt gemaakt dat de zorgaanbieder niet overgecompenseerd  

wordt door de corona-compensatie over het geheel van de domeinen waarin de zorgaanbieder 

actief is. De exacte wijze van verantwoording wordt nog uitgewerkt.  

- Schriftelijk advies van de VNG.  

 

Over welke periode kan er gebruik gemaakt worden van de regeling meerkosten? 

De periode dat de zorgaanbieder gebruik kan maken van de regeling meerkosten loopt van maart 2020 tot 

en met 31 december 2020.  

 

Vallen de reguliere gemeentelijke contracten ook onder deze landelijke uitwerking continuïteit van 

financiering voor het LTA? 

Deze handreiking is enkel bedoeld voor de landelijk gecontracteerde zorgfuncties.  

 

 

https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/57981492/administratieve-en-financiele-processen-tijdens-coronacrisis/files

