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Verlenging regeling voor de continuïteitsbijdrage i.v.m. tweede golf
Geachte heer Van Koesveld,
In het voorjaar zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en gemeenten over compensaties voor
zorgorganisaties vanwege de (financiële) effecten van Corona. Dit ook in het licht van continuïteit
van de zorg tijdens de crisis, alsmede na afloop ervan.
Daarbij is afgesproken dat de meerkostenregeling loopt t/m het einde van 2020 en de afspraak
tussen VWS en VNG voor compensatie voor omzetverlies t/m juni, met de mogelijkheid van
maatwerk erna. Immers, de budgetten van gemeenten houden al rekening met een normale
omzet. De VNG heeft dit ten onrechte gecommuniceerd als zou na 1 juli in het geheel geen
compensatie meer nodig zijn voor omzetverlies.
Vanaf juni wijzen wij op het risico dat er niets klaar ligt om in te spelen op het moment dat de
tweede golf komt. Dat gaat om een duidelijke verlenging van de regeling , testen en testbeleid.
Mede doordat het aangepaste testbeleid met voorrang voor zorgmedewerkers slecht van de grond
komt en veel medewerkers en cliënten onnodig thuis zitten, sluiten de eerste groepen al i.v.m.
personeelstekort. Het niet en laat testen van cliënten met name op groepen leidt tot problemen
mede door de quarantaine plicht voor huisgenoten. Dit alles versterkt de impact van de tweede
golf. Daarom doen wij opnieuw een appèl om de regeling voor de continuïteitsbijdrage naast die
voor de meerkosten op landelijk niveau te verlengen tot in ieder geval het einde van dit jaar.
Covid-19 vraagt om voortdurend aanpassen van mensen en organisaties. De continuïteit van de
zorg is als gevolg van veranderende inzichten en gedragsrichtlijnen in het geding. Als er geen
oplossing komt voor wegvallende inkomsten, dreigt een structurele krimp in het zorgaanbod,
omdat zonder compensatie we genoodzaakt zijn te bezuinigen of activiteiten te beëindigen.
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Daarbij vinden we het noodzakelijk nu reeds het overleg te starten over 2021, mede gelet op het
feit dat zeker in de eerste helft nog geen ultieme oplossing beschikbaar zal zijn in de vorm van
onder meer een vaccin.
Graag zien wij uw reactie op korte termijn tegemoet.
Met vriendelijke groet,

drs. V.J.W.C. Esman-Peeters
directeur de Nederlandse ggz
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directeur Actiz
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