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Geachte heer/mevrouw ,
U ontving van ons een brief gedateerd op 31 maart met de Friese gedragslijn voor regionaal
gecontracteerde zorg Jeugd en Beschermd Wonen inzake COVID-19. In vervolg op deze brief
hebben we enkele administratieve instructies voor de verwerking van uw declaratie.
Allereerst dienen we te vermelden dat na onze brief vanuit VNG/Rijk aanvullende afspraken zijn
gemaakt welke we in deze administratieve instructie hebben verwerkt. Dit leidt dan tot de volgende
instructie voor aanbieders die een beroep willen doen op de COVID-19 maatregelen. Deze
maatregelen zijn gemaakt om te voorkomen dat u een beroep doet op de NOW en zijn erop gericht
om u dekking te leveren op blijvende kosten bij vraaguitval.
Scenario 1. U levert nog zorg/ondersteuning.
Zoals in de gedragslijn aangegeven kunt u ongewijzigd declareren, ook bij alternatieve vormen van
zorg en/of ondersteuning. Alleen op basis van negatieve signalen gaan gemeenten met u in gesprek
over uw declaratie.
Scenario 2 (door coronamaatregelen in het geheel geen zorg/ondersteuning) en scenario 3 (u kunt
een aantal klanten geen zorg meer verlenen).
In deze beide regelingen geldt de gegarandeerde omzet regeling die door VNG is bekend gemaakt.
Elke aanbieder heeft een Productieverantwoording 2019 aangeleverd. De daar vermelde productie
van een gemeente gedeeld door 12 is de door die gemeente gegarandeerde omzet tijdens de
corona periode (vooralsnog 1 maart 2020 tot 1 juni 2020). Het verschil tussen de gegarandeerde
omzet en wat u onder scenario 1 reeds heeft gedeclareerd (mits positief) kunt u declareren middels
een factuur bij uw gemeente met daarin uw berekening. Zodra de coronacrisis voorbij is verwachten
wij van u dat u transparant bent over de inzet van uw personeel in deze periode en over de kosten
die u heeft gemaakt. Als de gerealiseerde kosten aanzienlijk afwijken van de financiering van de
omzet, moet daarvoor afgerekend worden. Hierbij is de inzet dat de financiële gevolgen van de
coronacrisis worden geneutraliseerd. Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u dat hier vinden.

Scenario 4 U heeft meerkosten doordat u met corona maatregelen zorg/ondersteuning heeft moeten
verlenen aan uw cliënten.
Voor deze kosten is nog niet duidelijk gemaakt wat daar onder valt. Om deze reden willen we alleen
een voorschot verstrekken om uw liquiditeit te ondersteunen. Na de corona crisis en na bekend
worden van de vergoedingsregeling maken we dan een afrekening op maat. Bevoorschotting gaat
via de gemeente Leeuwarden en wordt beoordeeld door SDF.
In de excel bijlage die we u mailen vind u een invulinstructie en een adressenlijst met emailadressen van gemeenten voor het ontwikkelde format en dient u uw factuur samen met dit
ingevulde format in te sturen naar het mailadres van de betreffende gemeente.
Met vriendelijke groet,
A.P. Scherstra
Manager Sociaal Domein Fryslân

Onder deze brief treft u geen handtekening aan.
Meer informatie: https://www.leeuwarden.nl/digitalepost
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