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NIEUWSBRIEF
1. Financieel
De compensatieregeling is
verlengd. Zie pagina 2.

2. Dagbesteding
Wmo
De dagbesteding is - meestal
in aangepaste vorm - weer
opgestart. Zie pagina 2.

3. Oproep: wat heeft
uw organisatie
geleerd van corona?
We zijn benieuwd naar uw
ervaringen! Zie pagina 2 en 3.

Nieuwsbrief gevolgen
coronavirus - nr. 5
Het is deze keer een korte nieuwsbrief. En dat is een goed
teken. De afgelopen maanden waren spannend en
onrustig. We zeiden het al eerder, maar nogmaals dank
voor uw inzet in deze bijzondere tijd. Aangezien het
coronavirus in Nederland op z’n retour lijkt, zou dit ook
zomaar de laatste speciale corona-nieuwsbrief kunnen zijn.
Mocht er iets te melden zijn, houden we u uiteraard op de
hoogte.
We zijn nieuwsgierig naar uw ervaringen en de nieuwe
inzichten die de corona-periode u heeft gebracht. Wilt u
deze met ons delen? Zie ook punt 3 op pagina 2.
Heeft u vragen? Schroom niet om ons te e-mailen. Dit kan
via e-mailadres contractmanagement@alkmaar.nl. We
plaatsen deze nieuwsbrief en andere corona-gerelateerde
informatie ook op onze website:
www.hulpinregioalkmaar.nl/coronavirus/.

Met vriendelijke groet,
het team van Netwerkorganisatie regio Alkmaar
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1. Financieel
Op 7 april 2020 hebben wij u een compensatieregeling aangeboden - die aansluit bij de richtlijnen
vanuit de Rijksoverheid - vanwege de coronacrisis. In lijn met het Rijk hebben de gemeenten in
de regio Alkmaar besloten de regeling met één maand c.q. één periode te verlengen. De regeling
geldt dus ook voor de maand juni c.q. periode 6 en zal daarna stoppen. Alle aanbieders die de
overbruggingsovereenkomst hebben getekend zijn deze week op de hoogte gesteld.
Addendum
Het corona addendum (bijlage 8 in het Regionaal administratieprotocol) is aangepast. De looptijd
van het addendum is met één maand c.q. één periode verlengd. Daarnaast is er verduidelijking
gekomen onder het kopje ‘Verrekening’. We hebben met voorbeelden aangegeven wanneer
verrekening plaatsvindt. Zijn hier vragen over? Neem dan gerust contact op met
contractmanagement@alkmaar.nl.
Factureren meerkosten
De verlening van zorg en ondersteuning leidt soms tot meerkosten bij zorgaanbieders als gevolg
van de coronacrisis, in het bijzonder door het volgen van de richtlijnen van het RIVM. Hoe u
meerkosten factureert leest u in het corona addendum (bijlage 8). U vindt hier tevens de criteria
om iets als meerkosten aan te merken en als zodanig te factureren.

2. Dagbesteding Wmo
Dagbestedingen zijn inmiddels weer opgestart, meestal in aangepaste vorm. Daar waar vervoer
nodig is - van en naar de dagbesteding - is het van belang dat de RIVM-richtlijnen voor
bescherming en hygiëne in acht worden genomen. Zie ook hier het “Kader vervoer naar
dagbesteding” van 27 mei 2020.
Zoals vermeld in de VNG-nieuwsbrief van 20 mei jongstleden - zie https://vng.nl/nieuws/
continuering-financiering-sociaal-domein-verlengd - is de VNG in overleg met zowel betrokken
partijen in de vervoersector als met aanbieders die dagbesteding voor volwassenen bieden. Er
wordt bezien of en in welke vorm nadere verlenging van de compensatieregeling na 1 juli 2020
resp. periode 6 2020 nodig is.

3. Oproep: Wat heeft uw organisatie geleerd
van corona?
De afgelopen maanden hebben alle Wmo-cliënten en jongeren in meer of mindere mate op een
andere wijze ondersteuning ontvangen. Voor sommigen was dit enorm wennen terwijl anderen
hier veel baat bij lijken te hebben. Hoe zijn uw ervaringen als aanbieder? Wat zijn de goede
veranderingen die plaats hebben gevonden/in gang zijn gezet? Wat zou wenselijk zijn om
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daarvan te behouden? Welke nieuwe inzichten heeft deze corona-periode u gebracht? We horen
graag uw ervaringen. Deel deze vooral met ons via contractmanagement@alkmaar.nl zodat we
samen kunnen kijken hoe we de ondersteuning van onze jongeren en Wmo-cliënten nog beter
kunnen doen!
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