Utrecht, 30 september 2020
Betreft: omzetgarantie en compensatie Covid-19

Geachte gemeente,
Om de financiële gevolgen van Covid-19 voor zorgaanbieders op te vangen, heeft de NZA een
tweetal compensatieregelingen ontworpen1. Deze regelingen zijn de aanleiding dat ik u deze
brief stuur.
Door middel van deze brief wil ik allereerst mijn waardering uitspreken voor het feit dat u en
andere gemeenten ons in staat stellen om onze zorg- en dienstverlening te blijven uitvoeren
ondanks de gevolgen van Covid-19. Het tweede doel van deze brief is een toelichting geven op
de manier waarop wij de bedragen per gemeente hebben berekend en bij u gaan indienen.
U en andere gemeenten hebben een verzoek gedaan aan GGMD om door middel van de
templates van ketenbureau i-sociaal domein een verzoek in te dienen voor de compensatie van
het omzetverlies WMO en JW en een vergelijkbaar verzoek voor de compensatie meerkosten
Corona.
Omdat wij een landelijk werkende gespecialiseerde organisatie voor GGZ- en Maatschappelijke
dienstverlening zijn voor doven en slechthorenden, hebben wij een LTA-overeenkomst
afgesloten met de VNG. Recent hebben wij de financiële compensatieregeling besproken met de
VNG. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van het daarvoor ontwikkelde format van de VNG,
aangevuld met de bestanden die zijn ontwikkeld door ketenbureau I-sociaal domein. Het
ontwikkelde format van de VNG maakt het mogelijk om op basis van een procentuele verdeling
het berekende omzetverlies voor de WMO en JW te verdelen over de gemeenten waar wij in
2019 zorg hebben geleverd aan cliënten.
Omdat we zorg leveren aan zoveel gemeenten (in 2019 heeft GGMD in 186 gemeenten zorg
verleend), is het voor ons veel werk om per gemeente de templates van i-sociaal domein op te
stellen en te versturen. Hoewel u ons heeft gevraagd om voor 1 oktober de informatie aan te
leveren, is ons dit helaas niet gelukt. Wij leveren de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk
aan.
Wij willen de volgende werkwijze hanteren: wij sturen elke gemeente die het betreft de
overzichten WMO en JW voor het totale bedrag. In de templates van de VNG is uitgewerkt welke

1

Regeling continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het coronavirus

