Addendum (GI H9)
Financiering Jeugdwet voor ongedekte kosten vanwege inkomstenderving in
verband met de coronacrisis (Financiering ongedekte kosten coronacrisis)
Bij de Raamovereenkomsten Regio Haaglanden Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en
activiteiten in het preventief justititieel kader
van
De gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk,
Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. P.J.G.M. Grob, directeur Servicebureau Jeugdhulp
Haaglanden, daartoe gemachtigd door de burgemeesters van bovengenoemde gemeenten krachtens
artikel 171 Gemeentewet,
hierna gezamenlijk te noemen: “Opdrachtgever”
en
Gecertificeerde Instelling, hierna te noemen “Opdrachtnemer”
hierna gezamenlijk en ieder afzonderlijk te noemen: “Partijen” respectievelijk “Partij”

Overwegen het volgende:
a.
b.

c.
d.

e.

f.

Partijen hebben een Raamovereenkomst Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en
activiteiten in het preventief justitieel kader (verder te noemen ‘de Raamovereenkomst ’).
De maatregelen, die getroffen zijn om de gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk in te
perken, hebben verstrekkende gevolgen in de Nederlandse maatschappij en hebben ook
directe gevolgen voor de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.
Het uitgangspunt blijft dat de continuïteit en de kwaliteit van de Jeugdbescherming en
Jeugdreclassering, zoals vastgelegd in de Raamovereenkomst, gegarandeerd blijven.
De minister voor Volksgezondheid Welzijn en Sport (‘VWS’) heeft op 25 maart 2020 een brief
gestuurd aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (‘VNG’) inzake financiële duidelijkheid
Jeugdzorg en Maatschappelijke Ondersteuning, en deze brief een bijlage bevat getiteld
“Coronacrisis: financiële duidelijkheid jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning”.
VNG en het Rijk hebben op 16 april 2020 een document gepubliceerd: “Uitwerking continuïteit
van financiering Jeugdwet en WMO – VNG en Rijk”, waarin de tussen VNG en het Rijk
gemaakte afspraken over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan Gecertificeerde
Instellingen (deels) zijn uitgewerkt.
Opdrachtgever vraagt aan Gecertificeerde Instellingen, waaronder Opdrachtnemer, een
maximale inspanning om de genoemde continuïteit en kwaliteit van Jeugdbescherming en
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g.

h.

i.

j.
k.

Jeugdreclassering aan Jeugdigen te blijven bieden en is bereid hen daarbij financieel te
ondersteunen conform de adviezen in de onder e en f genoemde documenten mits wordt
voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in dit addendum.
De financiële bijdrage betreft een financiering voor ongedekte kosten in verband met
inkomstenderving in de regio Haaglanden van Gecertificeerde Instellingen ten gevolge van de
Coronacrisis met de bedoeling te voorkomen dat een Gecertificeerde Instelling in acute
liquiditeitsproblemen geraakt als vaste kosten ondanks de coronacrisis moeten worden
doorbetaald.
De financiële bijdrage heeft geen betrekking op meerkosten,gemaakt ten gevolge van de
coronacrisis, om de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, eventueel in aangepaste vorm, te
kunnen voortzetten;
Tot vergoeding van meerkosten zullen op een later moment aanvullende afspraken worden
gemaakt. Uitwerking van op Rijksniveau van de vergoeding van (materiële) meerkosten kan
aanleiding zijn voor een wijziging van dit addendum.
De financiële bijdrage die Opdrachtgever aan een Gecertificeerde Instelling uitkeert omvat
tevens de financiering voor ongedekte kosten vanwege inkomstenderving van diens
onderaannemer(s en van diens ten behoeve van de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
ingezette ZZP‘er(s) ten gevolge van de coronacrisis. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor
de betaling van een bijdrage aan genoemde onderaannemer(s) en ZZP’er(s) conform de
regeling zoals tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is overeengekomen.
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor dit addendum, zo nodig met terugwerkende
kracht, aan te passen op grond van eventuele latere adviezen en maatregelen van het Rijk.
Partijen wensen hun afspraken over financiering voor ongedekte kosten in verband met
inkomstenderving ten gevolge van de coronacrisis in dit addendum vast te leggen.

en komen als volgt overeen:
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Artikel 1

Duur van de afspraken

1.

Dit addendum is van toepassing in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

2.

Opdrachtgever kan de duur van het addendum een of meer keren verlengen met een nog door
Opdrachtgever te bepalen periode. Als Opdrachtgever van deze verlengingsmogelijkheid
gebruik maakt stelt zij Opdrachtnemer hiervan schriftelijk (per e-mail) op de hoogte en maakt
zij dit bekend op de website www.sbjh.nl.
Als de overheid na afloop van de looptijd van dit addendum opnieuw coronamaatregelen
oplegt kan Opdrachtgever dit addendum opnieuw van toepassing verklaren en stelt zij
Opdrachtnemer hiervan schriftelijk (per e-mail) op de hoogte en maakt zij dit bekend op de
website www.sbjh.nl.

3.

Na afloop van de duur van dit addendum, om welke reden dan ook, blijven de bepalingen van
kracht voor zover dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van de in het addendum vastgelegde
afspraken.

Artikel 2

Financiering ongedekte kosten coronacrisis

1.

Opdrachtnemer spant zich maximaal in om Jeugdhulp te blijven verlenen zoals is
overeengekomen of, als dat als gevolg van de coronacrisis niet of niet geheel mogelijk is, in
aangepaste vorm, omvang of frequentie. Opdrachtnemer declareert de verleende Jeugdhulp
conform de Procesbeschrijving toewijzing en declaratie inzet Gecertificeerde Instellingen voor
de gemeenten regio Haaglanden.

2.

Opdrachtgever biedt Opdrachtnemer de mogelijkheid om een financiële bijdrage te vragen als
financiering voor ongedekte kosten in verband met inkomstenderving in de regio als gevolg van
de coronacrisis. Opdrachtgever zal genoemde financiële bijdrage toekennen als aan de in dit
addendum genoemde voorwaarden is voldaan.

3.

De inkomstenderving wordt in beginsel bepaald door de normale omzet van Opdrachtnemer
binnen de regio te bepalen en deze te vergelijken met de omzet in de maand waarop de
aanvraag betrekking heeft.
De normale omzet wordt vastgesteld door de gemiddelde maandomzet over 2019 van
Opdrachtnemer te indexeren met het percentage dat Opdrachtgever gehanteerd heeft van 2019
naar 2020.

4.

De conform lid 3 berekende inkomstenderving wordt gecorrigeerd met:
a. Middelen die ter compensatie uit andere bronnen en regelingen ontvangen zijn (geen
dubbele compensatie);
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b.
c.
d.

e.

5.

Kosten die in de coronaperiode niet gemaakt zijn en waar dus geen financiering tegenover
hoeft te staan, bijvoorbeeld niet gemaakte reiskosten, voorzover niet doorbetaald;
Winsten/rendementen en dotaties aan het weerstandsvermogen;
Binnen de regio gederfde omzet die door Opdrachtnemer vervolgens geheel of gedeeltelijk
elders (extra) gerealiseerd wordt door bijvoorbeeld binnen de H10-regio vrijvallende
capaciteit van Opdrachtnemer elders, of voor activiteiten anders dan Jeugdhulp, in te
zetten.
Een daling van omzet die bewust en beleidsmatig al in 2019 ingezet is. Een voorbeeld is de
inzet van POH-ers waar lagere uitgaven ZIN tegenover staan.

Opdrachtnemer kan alleen voor genoemde financiële bijdrage in aanmerking komen indien:
a. Opdrachtnemer op 13 maart 2020 met Opdrachtgever een Raamovereenkomst Regio
Haaglanden Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en activiteiten in het preventief
justitieel kader heeft;
b. de maandproductie inclusief indexatie (aanvraagformulier sub 2) minus de totale productie
in de regio Haaglanden in de betreffende maand (aanvraagformulier sub 3) minus het totaal
van niet voor compensatie in aanmerking komende kosten (aanvraagformulier sub 4) groter
is dan € 0,--.

Artikel 3

Aanvraag en toekenning voorlopige bijdrage

1.

Als Opdrachtnemer gebruikt wenst te maken van financiering voor ongedekte kosten vanwege
inkomstenderving in verband met de coronacrisis vraagt Opdrachtnemer een
aanvraagformulier aan bij Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (control@h10inkoop.nl).

2.

Opdrachtnemer kan tot uiterlijk 30 dagen na afloop van de kalendermaand, waarop de
aanvraag betrekking heeft, een aanvraag financiering ongedekte kosten coronacrisis indienen
bij het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (control@h10inkoop.nl) . Opdrachtnemer
gebruikt hiertoe het haar door het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden verstrekte formulier.
De aanvraag betreft de financiering ongedekte kosten vanwege inkomstenderving in de gehele
regio.
Aanvragen met betrekking tot de maanden maart en april 2020 kunnen tot en met
30 juni 2020 worden ingediend.

3.

Door het indienen van een aanvraag zoals genoemd in lid 2 gaat Opdrachtnemer akkoord met
het bepaalde in dit addendum en maakt het addendum onderdeel uit van de
(Raam)overeenkomsten zoals in artikel 2 lid 5 genoemd, die Opdrachtnemer met
Opdrachtgever heeft gesloten.
De aanvraag dient te zijn ondertekend door de functionaris die in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel vermeld is als vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder of als
directeur/eigenaar.
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4.

Opdrachtgever c.q. het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden kent een voorlopige bijdrage toe
aan Opdrachtnemer op basis van de berekening in het aanvraagformulier. Opdrachtgever
behoudt zich het recht voor de aanvraag aan te houden om de door Opdrachtnemer ingevulde
gegevens op het aanvraagformulier te verifiëren.

5.

Betaling van de voorlopige bijdrage vindt plaats binnen één maand na indiening van het
aanvraagformulier.

6.

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor tot herbeoordeling achteraf van de aanvraag .
Opdrachtgever kan een financiële bijdrage terugvorderen als achteraf blijkt dat
Opdrachtnemer niet aan de voorwaarden heeft voldaan of bij de aanvraag onjuiste gegevens
heeft ingediend.

Artikel 4

Onderaannemers en ingeleende hulpverleners

1.

De financiële bijdrage, die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uitkeert, omvat tevens
financiering voor ongedekte kosten vanwege inkomstenderving van diens onderaannemer(s)
en ingeleende hulpverlener(s) (ZZP’ers) ten gevolge van de coronacrisis. Opdrachtnemer dient
het gedeelte van de voorlopige bijdrage dat betrekking heeft op door onderaannemer(s) en
ingeleende hulpverlener(s) (ZZP) geleden inkomstenderving af te dragen aan de betreffende
onderaannemer(s) en ingeleende hulpverlener(s) (ZZP) . Opdrachtnemer stelt de bijdrage aan
de onderaannemer(s) en ingeleende hulpverlener(s) (ZZP) vast analoog aan de afspraken
tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2.

Indien Opdrachtnemer om welke reden dan ook moeite heeft met het toepassen van het in
het vorige lid bepaalde, neemt Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk contact op met
Opdrachtgever c.q. Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (control@h10inkoop.nl), zodat
gezamenlijk een antwoord kan worden gevonden op welke wijze Opdrachtnemer invulling
dient te geven aan zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van onderaannemer(s) en
ingeleende hulpverlener(s).

3.

Opdrachtgever is gerechtigd te controleren of Opdrachtnemer voldoet aan de in het eerste lid
genoemde verplichting. Als blijkt dat Opdrachtnemer deze verplichting niet is nagekomen, kan
Opdrachtgever een dienovereenkomstig deel van de voorlopige bijdrage terugvorderen.

Artikel 5
1.

Verantwoording en definitieve bijdrage

Na afloop van de accountantscontroles van het jaar 2020 in 2021 berekent Opdrachtgever c.q.
het Servicebureau Haaglanden over de periode waarop dit addendum van toepassing is de
definitieve bijdrage waar Opdrachtnemer op grond van die addendum recht op heeft.
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2.

De definitieve bijdrage 2020 is gezamenlijk met de overige corona gerelateerde meerkosten in
2020 niet hoger dan het totaal van de door gemeenten ontvangen vergoedingen van het Rijk.
Het is lastig te voorzien wat de gevolgen van de coronacrisis verder in het jaar zullen zijn.
Enerzijds wordt een tijdelijke stijging verwacht in het kader van uitgestelde zorg en
problematiek die corona met zich kan brengen. Anderzijds kan ook sprake zijn van afstel van
zorg, leren we welke zorg echt nodig is en zijn nieuwe, efficiëntere vormen van jeugdhulp
ontwikkeld. We verwachten dat aanbieders zich maximaal inspannen om de meerkosten te
beperken.

3.

Het saldo van de definitieve bijdrage en de voorlopige bijdragen wordt in 2021 verrekend met
de reguliere zorg. Indien Opdrachtnemer dan geen overeenkomst Jeugdhulp meer heeft met
Opdrachtgever ontstaat een vordering of schuld, die Opdrachtnemer na daartoe strekkend
schriftelijk verzoek van Opdrachtgever binnen 30 dagen zal betalen.

4.

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om op het gebied van verantwoording en
eindafrekening nadere regelingen die de Rijksoverheid en VNG uitvaardigen te verwerken in de
berekening van de definitieve bijdrage 2020.

Artikel 6
1.

Wijzigingen

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor dit addendum, zo nodig met terugwerkende
kracht, aan te passen op grond van eventuele latere adviezen en maatregelen van het Rijk.

Namens Opdrachtgever:

Namens Opdrachtnemer:
De ondertekening van het aanvraagformulier
gaat Opdrachtnemer akkoord met de inhoud
van dit addendum.

P.J.G.M. Grob,
Directeur Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Datum: 11 juni 2020
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