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Datum: 11 juni 2020 
Betreft: regeling financiering ongedekte kosten corona (addendum Raamovereenkomst) 
 
Beste aanbieders, 
 
De afgelopen maanden zijn we geconfronteerd met het coronavirus. Dat heeft ook de inzet 
van de jeugdhulp en jeugdbescherming en jeugdreclassering in onze regio op allerlei manieren 
geraakt. Graag spreek ik namens de regio Haaglanden mijn dank en waardering uit voor de 
wijze waarop u, uw collega’s en medewerkers zich hebben ingezet om de continuïteit van de 
jeugdhulp en jeugdbescherming en jeugdreclassering zo goed mogelijk te waarborgen. 
 
Dat laat onverlet dat het coronavirus ook een financiële impact heeft. De H10-gemeenten 
onderkennen dat en hebben daarom, in navolging van een morele oproep vanuit het Rijk en de 
VNG, een regeling ontwikkeld die erop is gericht die impact zo goed mogelijk te beperken. 
Onze inzet is daarbij om de continuïteit van het zorglandschap, dat wil zeggen van de inzet van 
u en uw collega’s, te waarborgen. Dat doen we door u via deze regeling tegemoet te komen 
voor kosten die niet door omzet gedekt zijn, mits voldaan wordt aan een aantal praktische 
randvoorwaarden. Op deze wijze stellen we u in essentie in de gelegenheid om ‘break-even’ te 
draaien, daar waar een deel van uw omzet wegvalt in verband met de coronacrisis. Voor 
andere specifieke ‘coronakosten’ is, landelijk, een aparte regeling in ontwikkeling; Ik zal u daar 
zo spoedig mogelijk over informeren. 
 
Zoals u weet, heeft het coronavirus op tal van fronten grote financiële consequenties voor de 
gemeenten. Extra complicatie is daarbij, dat het nog onbekend is in hoeverre het Rijk de 
gemeenten voor al die financiële gevolgen (waaronder de tegemoetkoming aan u en uw 
collega’s) zal ondersteunen. Daarom heeft de regio in artikel 5 lid 2 een licht voorbehoud voor 
de financiering opgenomen, dat verband houdt met de gemeentelijke plicht tot het opstellen 
van een sluitende gemeentelijke begroting. Toepassing van dit artikel is uiteindelijk afhankelijk 
van de ontwikkeling van de extra gemeentelijke kosten vanwege corona in relatie tot de 
financiële ondersteuning daarvoor aan gemeenten vanuit het Rijk. 
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Het is daarom van groot belang, dat gemeenten zo snel mogelijk zicht hebben op de financiële 
consequenties van deze regeling, ook omdat die direct van belang zijn voor het in 
standhouden van allerlei maatschappelijke voorzieningen. Daarom doen de H10-gemeenten 
een dringend moreel appèl op u om zo snel mogelijk de wel door u verzorgde ondersteuning te 
declareren. Ons verzoek is te declareren binnen 30 dagen na de maand van levering. 
Bovendien doen we een beroep op uw solidariteit, door erop aan te dringen dat gedurende de 
coronaperiode geleerde lessen over efficiëntere vormen van hulpverlening duurzaam te 
verwerken in uw beroepspraktijk en uiteraard ook uw declaratie op die nieuwe werkelijkheid 
aan te passen. 
 
Indien u gebruik wilt maken van de regeling kunt u bij control@h10inkoop.nl een 
aanvraagformulier opvragen. Door het ondertekend retoursturen van het aanvraagformulier, 
gaat u akkoord met de inhoud van de regeling en gaat deze regeling als addendum deel 
uitmaken van uw overeenkomst. Het addendum treft u aan op onze website: www.sbjh.nl.  
 
Het aanvraagformulier dient voor iedere maand separaat ingediend te worden. De regeling 
geldt nu voor de maanden maart, april en mei 2020. Aanvraagformulieren voor deze maanden 
kunnen tot uiterlijk augustus 2020 ingediend worden. VNG en het Rijk hebben inmiddels 
afspraken gemaakt over verlenging van de landelijke regeling. In de regio Haaglanden is 
hierover nog geen formeel besluit genomen. Hierover wordt u later door mij geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de 10 gemeenten in de regio Haaglanden, 
 
 
 
Paul Grob, 
Directeur Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 
 
 
 
 


