Katwijk, 15 juli 2020
Bijlage: Format meerkosten
Beste aanbieders,
Met de brief van 15 april 2020 en de mail van 29 mei 2020 hebben wij u eerder geïnformeerd over de
financiering en de afspraken tijdens de coronacrisis tot 1 juli 2020. De gemeente Katwijk en de ISD
Bollenstreek geven u met deze brief de informatie over de financiering na 1 juli 2020.
Dagbesteding wordt in aangepaste vorm vanaf eind mei/begin juni door veel aanbieders weer
opgestart, conform de richtlijnen van de RIVM. Ook de individuele begeleiding kan weer volgens
indicatie aangeboden worden. Wanneer u de zorg niet volgens indicatie kunt leveren dan moet u ons
informeren. Er wordt door ons dan samen met de aanbieder en de klant gekeken wat er mogelijk is en
indien nodig wordt de indicatie aangepast.
De financiering ziet er daarom vanaf 1 juli 2020 als volgt uit:



Er wordt gefinancierd conform de contractuele afspraken en op basis van de indicatie van de
klant. Wij gaan er vanuit dat de zorg conform indicatie geleverd wordt.
Meerkosten kunt u via bijgevoegd declaratieformulier indienen. Wat er onder de meerkosten
valt, kunt u lezen in de bijgevoegde bijlage.

Declareren van meerkosten
De declaratie van meerkosten wordt ingediend door middel van het format dat door het Rijk
beschikbaar is gesteld. De vastgestelde criteria en het kader zijn beschreven in de bijlage. De
ingevulde formats zijn voor de gemeente van belang om richting het Rijk de omvang van extra
gemaakte kosten inzichtelijk te maken. Deze kunnen worden gebruikt voor de financiële
verantwoording.
Vooraf dient een aanbieder een gemotiveerd verzoek tot meerkosten in te dienen, zoals bij opschaling
van ruimte i.v.m. de 1 ½ meter richtlijn of extra inzet van vervoer. Voor het aanschaffen van
mondkapjes en hygiëne maatregelen geldt dit niet.
U kunt dit ingevulde format voor Katwijk aanleveren via p.vanderploeg@katwijk.nl.
Voor de ISD Bollenstreek mailt u dit format aan facturen@isdbollenstreek.nl.
Tot slot
We willen nogmaals onze waardering uitspreken voor de enorme inzet die u deze periode toont en de
goede samenwerking die plaatsvindt. We spreken uiteraard de wens uit om deze samenwerking voort
te zetten en zo samen deze crisis door te komen. Tijdens de overlegtafel op 22 september willen
graag met u in gesprek over de afgelopen periode en de komende periode. De deelnemers van de
overlegtafel krijgen daarvoor een agenda toegestuurd.
Ook staat nog steeds het aanbod om met ons te overleggen wanneer er kwetsbare klanten zijn waar
de zorg moeilijk te organiseren valt en die ernstige risico’s lopen bij het wijzigen/stopzetten van de
hulp. Probeer dan vooral eerst samen met de klant een oplossing te vinden. Is deze er niet? We
denken dan graag met u mee. Geeft u dit dan door met zoveel mogelijk informatie (naam,
contactgegevens, problematiek, gewenste oplossing en de mogelijkheden die u heeft onderzocht om
het probleem op te lossen) zodat we mee kunnen denken over een oplossing. Dit kan via
info@katwijk.nl. Voor de ISD Bollenstreek mailt u aan begeleiding@isdbollenstreek.nl . Graag via
deze emailadressen i.p.v. via de consulenten zodat we centraal bij kunnen houden welke

problematiek er is. Verzoek is om alleen de spoedzaken door te geven waar u zelf met de klant echt
niet uitkomt.
Voor informatie over de richtlijnen en maatregelen verwijzen wij naar de website van de VNG:
https://vng.nl/artikelen/vragen-en-antwoorden-corona-sociaal-domein#continuiteit
Met vriendelijke groet,

M. Valkenberg
Clustermanager Serviceteams
Gemeente Katwijk

