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Financiële gevolgen corona voor partners in het sociaal domein

Geachte partner in het sociaal domein,
Zondag 15 maart jl. en aanvullend op maandag 23 maart jl. heeft het kabinet verstrekkende
maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en
de vitale sectoren van de samenleving draaiende te houden. Uw organisatie is onderdeel van die
vitale sectoren, vanwege uw bijdrage aan de zorg en ondersteuning van (kwetsbare) inwoners
van Amsterdam.
Vanuit de vele contacten die wij met u hebben, weten wij dat de partners van de gemeente
Amsterdam zich inzetten om - met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM - zoveel
mogelijk de zorg en ondersteuning te bieden die de bewoners nodig hebben. Desalniettemin
heeft deze situatie gevolgen voor de zorg en ondersteuning die kan worden geleverd en voor de
mate waarin de zorg en ondersteuning wordt gevraagd. En daarmee kan de huidige situatie ook
financiële gevolgen hebben. We merken dat er veel vragen leven bij partners over hoe we in
deze situatie omgaan met afspraken en contracten tussen de gemeente Amsterdam en
aanbieders of subsidieontvanger in het sociaal domein.
De financiële gevolgen kunnen ontstaan doordat:
1. contractpartners of subsidieontvangers als gevolg van de maatregelen minder
prestaties leveren dan is afgesproken met de gemeente, waardoor zij (in geval van
contractering) conform de afspraken minder betaald krijgen door de gemeente of (in
geval van subsidie) niet de activiteiten kunnen uitvoeren zoals afgesproken met
mogelijke gevolgen voor de vaststelling;
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2. contractpartners of subsidieontvangers als gevolg van de maatregelen extra kosten
moeten maken gedurende de periode dat de maatregelen van kracht zijn (meer dan is
afgesproken met de gemeente).
Ad 1. Betaling bij niet levering
Op 18 maart jl. heeft de VNG een brief uitgedaan aan haar leden waarin wordt opgeroepen om
de partners te blijven betalen, ook als er een andere of beperkte prestatie wordt geleverd. Deze
lijn is afgestemd met het Rijk.
Gelet op het belang van zorgcontinuïteit onderschrijft de gemeente Amsterdam deze beleidslijn
van de VNG. Dit betekent dat Amsterdam de aanbieders in het sociaal domein blijft betalen
voor zover de aanbieders geen lagere kosten hebben, ook als er een andere of beperkte
prestatie kan worden geleverd. Hetzelfde uitgangspunt geldt voor subsidies die de gemeente
verstrekt in het sociaal domein: andere of beperkte prestatie als gevolg van de crisis leidt niet
lagere bevoorschotting van de subsidie.
De gemeente Amsterdam past deze beleidslijn tot nader order toe. Het betreft hier niet een
maatregel die de huidige overeenkomsten of subsidieafspraken opzij zet, maar een tijdelijke
verlichting ten behoeve van zorgcontinuïteit.
De wijze waarop een aanbieder (contractpartner) wordt betaald door de gemeente kan
verschillen. Enerzijds zijn er producten of diensten die worden bekostigd door middel van
financiering die niet direct is gekoppeld aan individuele cliënten, zoals functiebekostiging,
periodebekostiging of capaciteitsbekostiging. Voor deze onderdelen geldt dat betaling relatief
eenvoudig kan doorlopen. Bijvoorbeeld in gevallen waarin de gemeente per maand een bedrag
betaalt, waarbij dit maandbedrag wordt gecontinueerd ondanks dat er nu minder cliënten zijn.
De aanbieder hoeft dan niet de cliëntaantallen te verantwoorden over deze maanden.
Anderzijds zijn er producten of diensten die worden bekostigd op basis van PxQ. Dit houdt in dat
de aanbieder voor elke cliënt declareert bij de gemeente. Hiervoor geldt dat de gemeente
overgaat op maandelijkse bevoorschotting, waarbij de hoogte wordt bepaald door het
gemiddelde van de declaraties over de maanden januari en februari van dit jaar. Dit betekent
dat aanbieders in geval van PxQ-bekostiging blijven factureren, maar dat de gemeente tot
nader order daar niet op afrekent.
We benadrukken hierbij dat als aanbieders bepaalde kosten niet langer (hoeven) maken (denk
bijvoorbeeld aan zzp’ers die niet langer hoeven te worden ingehuurd), hiervoor uiteraard niet
wordt betaald door de gemeente. Partijen zullen in het contact met de contractmanagers van
de gemeente dus moeten verantwoorden dat de kosten die worden gemaakt niet afnemen door
corona. Is er wel sprake van lagere kosten, dan past de gemeente de betaling of
bevoorschotting daar op aan. Dit wordt verrekend met toekomstige betalingen (na de
crisismaatregelen, maar wel dit jaar) van de gemeente. Dat geldt dus ook in geval een partij
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steun via de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) bij het Rijk heeft
aangevraagd1.
We krijgen vanuit aanbieders en subsidieontvangers ook signalen dat er sprake is van nietlevering, maar dat de daardoor beschikbare capaciteit wordt ingezet voor andere (maar in deze
tijden erg gewenste) vormen van dienstverlening dan is afgesproken. De gemeente Amsterdam
waardeert het zeer dat partijen de verantwoordelijkheid nemen om zo goed en zo kwaad als het
gaat diensten te verlenen die passen bij de huidige situatie en bij de bedoeling van de afspraken
die met de gemeente zijn gemaakt. Waar nodig zijn alternatieve ondersteuningsvormen om
invulling te geven aan zorgcontinuïteit gewenst en we zijn blij met de initiatieven die hiertoe
door onze partners worden genomen. Als u te maken heeft met onbenutte capaciteit, terwijl
deze mensen bij andere organisaties in het sociaal domein capaciteitstekorten kunnen opvullen,
dan moedigen we onderlinge uitleenafspraken aan. We verzoeken partijen wel om in geval van
aangepaste dienstverlening dit af te stemmen met de betreffende contractmanager(s) of
accounthouder(s).
Ad 2. Extra kosten als gevolg van corona
In genoemde brief van de VNG wordt ook aangegeven dat de VNG in gesprek is met het Rijk
over de vergoeding door het Rijk van eventuele extra kosten die worden gemaakt. Inmiddels is
door de VNG met het Rijk overeengekomen dat eventuele extra kosten gedurende de
crisismaatregelen worden gecompenseerd door het Rijk. Mochten er aanbieders of
subsidieontvangers zijn die extra kosten maken als gevolg van corona of de crisismaatregelen,
dan wordt opgeroepen om hier zo spoedig mogelijk over in contact te treden met de
contractmanager of accounthouder, waarbij onderbouwd moet worden aangegeven waar deze
extra kosten uit bestaan.
Het goed bijhouden en onderbouwen van eventuele extra kosten ten tijde van de
coronamaatregelen is nodig om richting het Rijk ten behoeve van compensatie te kunnen
aangeven welke extra kosten er worden gemaakt. Uiteraard is de toezegging van het Rijk geen
vrijbrief om extra kosten te maken; alleen als het echt nodig is om extra kosten te maken als
gevolg van corona kunnen deze worden opgevoerd. Dat geldt ook wanneer extra kosten het
gevolg zijn van het aanpassen van de dienstverlening (na afstemming met de gemeente) als
gevolg van corona.
De gemeenten en het Rijk gaan voor de zomer in gesprek over de compensatie van de effecten
die optreden na afloop van de crisis. Dan gaat het om de per saldo extra uitgaven over het
geheel van 2020 voor zover die gerelateerd kunnen worden aan een evident uitstel van
noodzakelijke zorg, bijvoorbeeld jeugdzorg die nu niet kan worden gegeven en na de crisis
alsnog, maar door het uitstel in zwaardere vorm, nodig is. Zodra duidelijk is welke afspraken de
1

Het uitgangspunt van het Rijk is overigens dat partijen in het sociaal domein geen aanspraak maken
op de NOW, omdat de landelijke lijn is dat gemeenten doorbetalen bij niet-levering.
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gemeenten en het Rijk hierover hebben gemaakt, zal de gemeente Amsterdam hierover
communiceren.
Wij gaan ervan uit u voldoende te hebben geïnformeerd en danken u voor alle inspanningen om
in gezamenlijkheid deze unieke situatie het hoofd te bieden. Er is vanuit de gemeente
Amsterdam grote waardering voor de wijze waarop u hieraan bijdraagt.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van B&W,

Rutger Groot Wassink
Waarnemend wethouder Zorg
Gemeente Amsterdam

