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gemeente Steenbergen

Raadsvergadering Agendanummer:

Onderwerp: Subsidieplafond Nadere regel Meerkosten Covid-19Jeugdwet en Wmo 2021 en 2022

Steenbergen; 19 juli 2022

Aan de raad,

1. Inleiding
De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte 
aan zorgorganisaties en professionals vanwege Corona (Covid-19). Dit heeft als doel dat 
zorgaanbieders een uiterste inspanning kunnen verrichten om het coronavirus maximaal te 
controleren, kwetsbare mensen te beschermen en goede zorg te verlenen voor diegenen die dit 
nodig hebben. De vergoeding van de meerkosten Jeugdwet en Wmo is één van de onderdelen die 
binnen deze bestuurlijke afspraak van de VNG en het Rijk valt. De uitwerking hiervan hebben de 
negen gemeenten uit West-Brabant West1 gezamenlijk vorm gegeven. De werkwijze van vorig jaar 
gaan we voortzetten voor meerkosten die zorgaanbieders in 2021 en 2022 hebben geleden.

Het College heeft op 19 juli 2022 ingestemd met de Nadere regel Meerkosten Jeugdwet en Wmo 
(Covid-19) en de uitvoering er van gedelegeerd aan de gemeente Roosendaal. We stellen aan u voor 
om het subsidieplafond Nadere regel Covid-19 Meerkosten Jeugdwet en Wmo vast te stellen.

2. Achtergrond
Door de uitvoering van de Nadere regel Meerkosten Jeugdwet en Wmo (Covid-19) aan de gemeente 
Roosendaal te delegeren wordt voorkomen dat iedere gemeente een eigen organisatie moet 
opzetten voor het indienen, verwerken en toekennen/afwijzen van subsidieaanvragen.
Praktisch gezien betekent dit dat we de compensatiemiddelen die we vanuit het Rijk ontvangen voor 
de meerkosten Jeugd en Wmo beschikbaar zullen stellen aan de gemeente Roosendaal. Op die 
manier beschikt Roosendaal voor de uitvoering over één totaalbudget voor de gezamenlijke 
gemeenten waaruit de aanvragen voor Jeugd en voor Wmo volgens de regeling zullen worden 
toegekend.

Verlenging meerkostenregeling
Er is aangekondigd dat de meerkostenregeling wordt verlengd voor 2022. Ook voor deze periode 
geldt de oproep aan gemeenten om zorgaanbieders passend te compenseren.

1 Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, 
Woensdrecht en Zundert
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3. Overwegingen
Op basis van artikel 5 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Steenbergen 2015 en 
artikel 6 lid 1 'Nadere regel Meerkosten Covid-19 Jeugdwet en Wmo 2021 en 2022 , kan de 
gemeenteraad een subsidieplafond vast stellen.

Beoogd effect van de regeling:
1. Het doel is om de effecten van Corona voor zorgaanbieders te neutraliseren zodat zorglevering 
veilig aan onze inwoners door kan gaan. Tegelijkertijd is er aandacht voor de financiële druk op de 
budgetten bij gemeenten. Dit wordt in acht genomen door niet meer uit te geven aan de 
meerkosten dan het budget wat door het Rijk beschikbaar is gesteld.

2. Eenduidigheid creëren voor zorgaanbieders door als negen gemeenten voor Jeugd en Wmo een 
zelfde subsidieregeling vast te stellen en door één gemeente te laten uitvoeren.

3. De uitvoering van de Nadere regel Meerkosten Covid-19 Jeugdwet en Wmo efficiënt organiseren. 
Daarmee wordt voorkomen dat iedere gemeente een eigen organisatie moet opzetten voor het 
indienen, verwerken en toekennen/afwijzen van subsidieaanvragen.

4. Middelen
Rijksmiddelen 2021
Het Rijk heeft via de decembercirculaire 2021 in totaal C 947.021,00 aan de negen gemeenten in 
West-Brabant West beschikbaar gesteld als compensatie voor meerkosten. Belangrijk is dat er voor 
het vergoeden van meerkosten voldoende legitimatie is. Aan de ene kant voor zorgaanbieders 
omdat er pas aanspraak gemaakt kan worden op een vergoeding wanneer er een afspraak ligt. En 
aan de andere kant voor de gemeenten om vergoeding van meerkosten aan zorgaanbieders 
rechtmatig te maken.

De maximaal te vergoeden meerkosten voor gemeente Steenbergen bedragen C 26.213,00 voor 
Jeugd en C 34.644,00 voor Wmo (totaal C60.857,00). Deze bedragen zijn inclusief een vergoeding 
voor LTA-aanbieders.

Het subsidieplafond dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld heeft betrekking op 
subsidieaanvragen die worden ingediend voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december
2021. Aanvragen voor deze subsidie kunnen vanaf 1 oktober 2022 gedaan worden.

Rijksmiddelen 2022
Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over het bedrag dat de gemeente ontvangt voor 
vergoeding van de kosten over het jaar 2022. Een subsidieplafond moet worden vastgesteld voor 
het tijdvak waarop de subsidie betrekking heeft. Voor subsidie met betrekking tot het jaar 2022 
geldt dat deze kan worden aangevraagd voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december
2022. Aanvragen voor deze subsidie moeten tussen 3 april 2023 en 15 mei 2023 worden ingediend. 
Dat betekent dat de gemeenteraad een subsidieplafond moet vaststellen voor het jaar 2022 op 
uiterlijk 3 april 2023. Dit besluit wordt aan de gemeenteraad voorgelegd op het moment dat de 
vergoeding voor het jaar 2022 bekend is.

5. Duurzaamheid
N.V.T.

6. Risico's
Het risico indien er geen subsidieplafond wordt vastgesteld door de raad is dat aanvragen die 
voldoen aan de subsidieregeling moeten worden toegekend, ook als dit overschrijding van de
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toegekende Rijksmiddelen zou betekenen. De overschrijding zou dan ten laste komen van de 
gemeente Steenbergen zelf.

7. Communicatie/Aanpak
Het besluit tot het vaststellen van het subsidieplafond wordt bekend gemaakt in het elektronisch 
gemeenteblad.

8. Voorstel
Het subsidieplafond als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de 'Nadere regel Meerkosten Covid-19 
Jeugdwet en Wmo 2021 en 2022' voor subsidieaanvragen voor de periode 1 januari 2021 tot en met 
31 december 2021 vast te stellen op C 60.857,00.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de locoburgemęesţęr,de secretaris,
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