Informatie van het College

Onderwerp:

Richtlijnen inkoop en subsidie als gevolg van corona 2022

Datum:
Portefeuillehouder:
Team:
Steller:

29 maart 2022
J.D.W. Klaasse
Beleid Samenleving
K. van der Weijden
+31 203144716
Kim.van.der.Weijden@diemen.nl

Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
Sinds maart 2020 hebben de afgekondigde maatregelen naar aanleiding van de Corona-uitbraak veel
impact op zowel het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan als onze partners binnen het sociaal
domein. Om te komen tot redelijke en eerlijke toepassing van compensatie en/of wijziging van
afspraken heeft het college op 5 januari 2021 richtlijnen vastgesteld met betrekking tot de financiering
van contract- en subsidiepartners op het gebied van het sociaal domein, welzijn, zorg en cultuur ten
tijde van de coronacrisis. De richtlijnen waren in eerste instantie van toepassing voor de periode tot en
met 2021 en worden gewogen in het licht van de coronacrisis.
Begin 2022 gelden er nog steeds landelijke maatregelen tegen het coronavirus. Er is door een
aanbieder in het sociaal domein een verzoek gedaan om ook in 2022 gebruik te maken van de
richtlijnen inkoop en subsidie als gevolg van corona.

Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja, datum: 29 maart 2022,

Samenvatting
De richtlijnen inkoop en subsidie als gevolg van corona worden gecontinueerd in 2022. De richtlijnen
gaan over de financiering van niet geleverde ondersteuning of niet uitgevoerde activiteiten als gevolg
van de maatregelen tegen het coronavirus. De richtlijnen zijn van toepassing voor de periode van 1
januari 2022 tot en met 31 december 2022 en worden gewogen in het licht van de coronacrisis.
Daarmee wordt bedoeld de periode waarin het kabinet specifieke maatregelen stelt als gevolg van de
coronacrisis en die een belemmerend effect hebben op het sociale verkeer.
Bij deze richtlijnen gaan we uit van:
- Coulance omtrent subsidie- en contractafspraken die gemaakt zijn voor 16 maart 2020.
Coulance betekent dat met rekkelijkheid en flexibiliteit wordt gekeken naar de afspraken die
zijn gemaakt. Bij het afwijken van de gemaakte afspraken dienen partners vooraf contact te
zoeken met de gemeente. Van partijen wordt wel verwacht dat er in ieder geval contact wordt
opgenomen om de situatie tijdig te bespreken en een confrontatie achteraf/voldongen feiten
worden voorkomen.
- Inspanningsverplichting van de gecontracteerde partij of subsidiepartner om te zoeken naar
alternatieven. Dat betekent dat partijen moeten kunnen motiveren en aantonen op welke
manier zij hebben gehandeld om alsnog recht te doen aan gemaakte afspraken met de
gemeente.
- Doorbetaling van niet-geleverde zorg (vanaf 1 juli 2021) alleen bij noodgedwongen sluiting als
gevolg van maatregelen, niet op basis van het beleid van instellingen. Dat betekent dat er een
directe oorzaak-gevolg relatie moet bestaan tussen de landelijke maatregelen en het
aanbod/de voorziening. Ter illustratie: als een locatie geopend mag zijn, maar de organisatie
besluit dicht te blijven, maar wel een verzoek indient om voor de betreffende periode kosten te
compenseren, dan is dat op zichzelf geen gegronde reden.
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Maatwerk: iedere situatie is uniek. Het betekent dat iedere situatie ook met inleving en vanuit
de unieke omstandigheden wordt beoordeeld. Willekeur wordt voorkomen doordat maatwerk
één van de richtlijnen en niet de enige richtlijn is.
Feitelijkheid: dat wat feitelijk aan de hand is, wordt als leidend opgevat, niet de compensatie
voor onaantoonbare gevolgen. Het betekent dat op grond van aantoonbare informatie de
situatie wordt beoordeeld.
Eenduidigheid voor contractpartners en subsidiepartners: dat betekent dat de richtlijnen
zoveel mogelijk gelijk worden toegepast (met ruimte voor maatwerk).
Het initiatief ligt bij de partijen. Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van
eventuele verzoeken. De gemeente treedt weliswaar eenduidig op, maar handelt daarbij
reactief. Als er op voorhand geen contact is geweest en/of verzoek is ingediend, dan gelden
de gemaakte afspraken. Daarmee gaan we er vanuit dat partijen voldoende kunnen aantonen
(bij vaststelling subsidie) dat zij afspraken hebben nageleefd, dan wel rekening houden met
een terugvordering, dan wel er geen compensatie wordt verwacht.
Rechtmatigheid: de uitgaven ten behoeve van de compensatie van partners moeten te
verantwoorden zijn aan de accountant bij het opstellen van de jaarrekening. De partijen
kunnen bijvoorbeeld gevraagd worden de gemeente desgevraagd van informatie te voorzien
met betrekking tot gemaakte kosten, gedane inspanningen enz.

De afspraken liggen in lijn met de opdracht aan gemeenten van de VNG en het Rijk. Gelet op het
belang van zorgcontinuïteit onderschrijft de gemeente Diemen deze beleidslijn. Contract- en
subsidiepartners voor wie de richtlijnen van toepassing zijn, worden hierover geïnformeerd.

Ter inzage in iBabs
Ja
- EINDE -

2

