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gemeente Steenbergen

Raadsvergadering Agendanummer:

Onderwerp: Subsidieplafond meerkostenregeling Covid-19Jeugdwet 8* Wmo 2022

Steenbergen; 21 maart 2023

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.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 juli 2022 ingestemd met de Nadere regel 
Meerkosten Covid-19 Jeugdwet en Wmo 2021 en 2022, en de uitvoering ervan gedelegeerd aan de 
gemeente Roosendaal. In de besluitvormende vergadering van 29 september 2022 heeft u - de 
gemeenraad - het subsidieplafond vastgesteld voor aanvragen die betrekking hebben op de periode 
1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

2. Achtergrond
Op het moment van besluitvorming was er nog geen duidelijkheid over het bedrag dat de gemeente 
zou ontvangen voor de uitvoering van deze regeling voor aanvragen die betrekking hebben op de 
periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

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, is de 
gemeenteraad bevoegd om een subsidieplafond vast te stellen.

1 Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, 
Woensdrecht en Zundert
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4. Middelen
Het Rijk heeft via de decembercirculaire 2022 in totaal C 398.750,- aan de negen gemeenten in West- 
Brabant West beschikbaar gesteld als compensatie voor meerkosten.

De maximaal te vergoeden meerkosten voor gemeente Steenbergen bedragen C 18.016,-voor Jeugd 
en C 8.320 voor Wmo. De Rijksbijdrage komt hiermee totaal op C 26.336.

5. Duurzaamheid
n.v.t.

6. Risico's
Indien er geen subsidieplafond wordt vastgesteld door de raad, heeft dit tot gevolg dat aanvragen 
die voldoen aan de subsidieregeling moeten worden toegekend, ook als dit overschrijding betekent 
van de toegekende Rijksmiddelen. 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, vast te stellen op C 26.366,- voor aanvragen die betrekking hebben
op de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

burgemeester en wethouders van Steenbergen, , 
de secretaris,______ de burgerneest^r,
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