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Geachte zorgaanbieder,
U ontving van ons een brief gedateerd 2 april 2020 (kenmerk Z221712-2020)
over de Corona-maatregelen voor de lokaal gecontracteerde Wmoondersteuning of Ondersteuning op Maat. De brief handelde over het vergoeden
van reguliere zorg, alternatieve vormen van zorg, het deels of geheel niet kunnen
leveren van zorg, en meerkosten in verband met de Corona maatregelen.
Op die brief hebben diverse aanbieders gereageerd en we (SDF en gemeente
Leeuwarden) hebben geprobeerd om met de Friese gemeenten tot één lijn te
komen in de afhandeling van declaraties en facturen voor de lokale Wmo tijdens
de Corona-crisis. Dat is helaas niet gelukt. Na onze brief van 2 april zijn vanuit
VNG/Rijk aanvullende afspraken gemaakt, die we in onze administratieve
instructie hebben verwerkt. Gemeente Leeuwarden hanteert daarom de
volgende instructie voor de verwerking van declaraties en facturen door
aanbieders, die een beroep willen doen op de maatregelen voor compensatie als
gevolg van COVID-19/Corona. Deze maatregelen zijn gemaakt om te voorkomen
dat u een beroep moet doen op de NOW en zijn erop gericht om u dekking te
leveren op blijvende kosten bij vraaguitval.
In de raamovereenkomst(en) die de gemeente Leeuwarden met u heeft
afgesloten is niet voorzien in een situatie waarin we nu terecht zijn gekomen. In
verband met de coronacrisis gaat de gemeente Leeuwarden voor de periode
1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020 de volgende gedragslijn hanteren:
U levert zorg/ondersteuning, deels zorg/ondersteuning, of kunt als gevolg van
de Corona-maatregelen in het geheel geen zorg/ondersteuning leveren.
Uitgangspunt is dat gemeente Leeuwarden aansluit bij de lijn vanuit VNG en Rijk,
waarbij we omzetgarantie geven aan aanbieders op basis van 100% van de
gemiddelde maandomzet 2019. Elke aanbieder heeft een
Productieverantwoording 2019 aangeleverd. De daar vermelde productie van
een gemeente gedeeld door 12 is de door die gemeente gegarandeerde omzet
per maand tijdens de corona periode (vooralsnog 1 maart 2020 tot 1 juni 2020).
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Dat betekent de volgende uitwerking in de vergoeding en bevoorschotting:
A. Normaal gecontinueerde zorg en/of ondersteuning kunt u op de normale
wijze declareren bij de gemeente via het berichtenverkeer.
Het is toegestaan om alternatieve vormen van zorg en/of ondersteuning te
leveren als deze passend zijn bij de behoefte van de cliënt. U conformeert
zich hierbij aan de kaders van het RIVM. De alternatieve ondersteuning die
wordt geboden is passend conform het Ondersteuningsplan.
Ook de alternatieve zorg voor de geleverde inzet pxq declareert u op de
normale wijze bij de betreffende gemeente via het berichtenverkeer.
De declaraties onder A zijn geen voorschot.
B. Als u klanten heeft waarvoor u geen zorg kunt leveren, of als minder uren
ingezet kunnen worden kunt u een voorschot aanvragen bij de gemeente
met een factuur buiten berichtenverkeer om voor de niet-geleverde zorg.
Het voorschot vult aan op het reeds gedeclareerde onder A en gaat uit van
de gegarandeerde omzet, dus voorschot aanvullend tot 100% van de
gemiddelde maandomzet over 2019. Om de administratieve last te beperken
is dit een factuur in totaal (dus niet per cliënt) per maand achteraf.
Uitgangspunt is dat dit voorschot gericht is op het voorkomen van acute
liquiditeitsproblemen en het neutraliseren van de effecten van de
coronacrisis voor uw financiële positie. De voorschotfactuur geeft een
onderbouwing daarvoor. De gemeente kan daarop toetsen, op de factuur en
bij de eindafrekening van het voorschot.
De factuur is voorzien van de bijlage met vermelding van de cliënten
waarvoor de zorg (gedeeltelijk) is gestopt.
Voor het stoppen van de zorg aan cliënten binnen of buiten
berichtenverkeer:
B 1. Als het om zorg gaat die normaal via berichtenverkeer wordt
gedeclareerd :
* Stuurt u voor de cliënten die het betreft een 307 stopbericht met code
20 (levering is tijdelijk beëindigd). Dit 307 stopbericht is van belang voor
de gegevensuitlevering met het CAK en daarmee dus de doorbelasting
van de eigen bijdrage aan de burger.
* Zodra de zorg weer feitelijk geleverd wordt, dient u een regulier 305
startbericht in. Daarna kunt u weer op de reguliere wijze via
berichtenverkeer declareren. Dit geldt ook tijdens de periode waar het
voorschot betrekking op heeft. Bij de eindafrekening wordt hier rekening
mee gehouden.
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B 2. Als het buiten het berichtenverkeer omgaat
* Meldt u bij Contractmanagement van de gemeente wanneer u de
werkzaamheden heeft beëindigd.
* Zodra de zorg weer feitelijk geleverd wordt kan de aanbieder weer op
de normale manier de geleverde zorg factureren. Bij de eindafrekening
van het voorschot wordt hier rekening mee gehouden.
C. Als u in het geheel geen zorg/ondersteuning meer kunt leveren voor geen
enkele cliënt, er geen sprake meer is van declaraties en u geen inkomsten
heeft: u kunt dezelfde stappen volgen als onder B.
U heeft meerkosten doordat u met coronamaatregelen zorg heeft moeten
verlenen aan cliënten.
 Meerkosten: het Rijk geeft aan dit nog nader te gaan definiëren. Hier zijn nu
nog geen kaders voor beschikbaar. Wat het Rijk nu aangeeft is, dat als
meerkosten voortkomen uit RIVM maatregelen, dat deze dan in elk geval
vergoed worden.
 Totdat de regeling bekend is van het Rijk is het niet mogelijk om hier een
factuur voor in te dienen.
Geldigheid:
De in deze memo beschreven werkwijze voor de lokale Wmo-zorg is in eerste
instantie geldig tot 1 juni 2020. De werkwijze sluit aan bij de lijn die nu vanuit
VNG en Rijk wordt gecommuniceerd. Zodra vanuit VNG en Rijk nieuwe
berichtgeving volgt zullen we de communicatie aanpassen conform de lijn vanuit
VNG en Rijk.
Heeft u vragen over deze brief dan kunt u bij voorkeur mailen naar het
e-mailadres van team inkoop- en contractmanagement:
contractmanagement-sd@leeuwarden.nl
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