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Houten, 15 juli 2020 
 
 

Uitwerking financiële regeling Covid-19 Regio Lekstroom voor 
gecontracteerde aanbieders jeugdhulp en Wmo  
 
  
Beste relatie,  
 
 
Graag informeren wij u over de stand van zaken omtrent de regeling van financiële compensatie in 
verband met de Covid-19 maatregelen. In onze brieven van 24 maart en 9 april jl. heeft u informatie 
ontvangen over de gevolgen van het coronavirus voor de door uw organisatie geleverde ondersteuning 
aan inwoners binnen de regio Lekstroom (gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en 
Vijfheerenlanden). De vijf gemeenten zetten zich in om de continuïteit van uw bedrijfsvoering zo min 
mogelijk in gevaar te laten komen in deze periode. Op 20 mei hebben wij u een uitwerking gestuurd op 
drie onderdelen:  
1. Declaratieprotocol  

2. Meerkosten  

3. Financiële compensatie  
Met deze brief informeren wij u over een wijziging in de Lekstroomse regeling in relatie tot de VNG-
richtlijn. 
 
Ad 1 Declaratieprotocol 
De uitwerking van het declaratieprotocol zoals eerder door ons verzonden blijft ongewijzigd.  
 
Ad 2 Gebruik VNG format voor meerkosten Corona vanaf heden  
Vanaf heden verzoeken wij u vriendelijk voor de meerkosten het format van de VNG te gebruiken. U kunt 
het format meerkosten via de volgende link downloaden:  
https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/57981492/administratieve-en-financiele-processen-tijdens-
coronacrisis/files. Reeds ingediende meerkosten bij de RBL hoeft u niet opnieuw in te dienen. 
 
Ad 3 Financiële compensatie Lekstroom conform VNG-richtlijn 

In maart jl. werd de financiële regeling Covid-19 voor gecontracteerde Wmo en jeugdhulp aanbieders 

vastgesteld in de colleges van B&W van de Lekstroomgemeenten. Gelijktijdig ontwikkelde de VNG 

hiervoor een richtlijn, die op een aantal punten afwijkt van de Lekstroomregeling. Na onze mailing in mei 

ontvingen wij van een aantal aanbieders een reactie waarin zij ons verzochten om de VNG richtlijn te 

volgen, onder andere vanwege de gewenste uniformiteit in de verschillende jeugd- en Wmo-regio’s en 

om administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken. Naar aanleiding hiervan hebben de gemeenten 

zich gebogen over dit verzoek. Na een zorgvuldige weging van voor- en nadelen van beide regelingen 

hebben de vijf colleges op 7 juli jl. besloten om de VNG-richtlijn te volgen voor de periode maart tot en 

met juni 2020. Hiermee willen de gemeenten bijdragen aan het gezamenlijk belang van gemeenten en 

zorgaanbieders om goed uit deze coronaperiode te komen in het belang van de zorgcontinuïteit voor 

onze inwoners. De vijf gemeenten zien hierbij wel een groter financieel risico ten aanzien van hun eigen 

begroting omdat zij geen compensatie van het rijk ontvangen voor dit gedeelte van de financiële regeling. 

De gemeenten vragen dan ook van u om datgene te doen wat in de gegeven omstandigheden 

redelijkerwijs mogelijk is om uw omzetderving te minimaliseren. 
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Uitwerking in addendum volgt 

Op dit moment stellen wij een addendum op dat past binnen de juridische afspraken die wij contractueel 

met u hebben. In dit addendum ontvangt u het aanbod van de Lekstroomgemeenten voor een voorlopige 

omzetcompensatie. Wij verwachten het addendum uiterlijk 24 juli naar u toe te sturen. Het staat u als 

aanbieder vervolgens vrij om gebruik te maken van dit addendum. Wel vragen wij u uiterlijk voor 1 

september te beslissen of u het addendum wenst te ondertekenen, rekening houdend met de 

zomervakantie. 

 

Tot slot 

Met u delen wij het belang om goed uit deze coronaperiode te komen om zo de zorgcontinuïteit voor onze 
inwoners te garanderen. Wij willen u nogmaals bedanken voor de inzet en flexibiliteit die u toont om dit 
waar te maken. 
 
U kunt eventuele vragen versturen naar contractbeheer@regiolekstroom.nl     

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens de regio Lekstroom 

 
Eric van Eijk  

Teammanager RBL  

Postbus 30, 3990 DA Houten | Bezoekadres Onderdoor 25  
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