
Procedure declareren van meerkosten voor 
zorgaanbieders Wmo zonder contract met Zorgregio 
MIJ/OV  

 

Let op: deze bijlage geldt voor aanbieders zonder contract met de Zorgregio voor Jeugd of andere 
gemeenten. Voor deze aanbieders geldt dezelfde berichtgeving (https://zorgregiomijov.nl/actueel/486-
regeling-meerkosten-door-corona), maar is het kopje ‘Wat is de procedure voor declareren?’ anders. 
De aanvragen zullen wij namelijk zelf beoordelen en behandelen. Zie hieronder voor meer uitleg. 

Voor het declareren moet u gebruikmaken van het voorgeschreven aanvraagformulier. U kunt dit 
invulformat voor het declareren van meerkosten vinden op onze website https://www.lochem.nl/zorg-
welzijn-en-werk/zorg-en-jeugdhulp/wmo-informatie-voor-zorgaanbieders.html en in de mail die u op 
15-07-2020 toegestuurd kreeg. Het ingevulde format stuurt u samen met de gevraagde 
onderbouwende bewijsmiddelen op naar platformsociaaldomein@lochem.nl  

Houdt u daarbij rekening met de volgende aandachtspunten: 

- U dient per domein een aparte declaratie in voor de meerkosten. In dit geval gaat het om de 
Wmo in Lochem. Indien u kosten niet specifiek kunt toerekenen, hanteert u de gerealiseerde 
omzet over 2019 per domein als verdeelsleutel. 

- Graag in aanvraagformulier in tabblad gegevens aanbieder het betreffende domein (Wmo) 
achter de naam zetten (rij 9). 

- U dient per gemeente een aparte declaratie in voor de meerkosten. Om de meerkosten te 
verdelen over de gemeentes met cliënten hanteert u de gerealiseerde omzet over 2019. 

- U voegt per soort meerkosten één of meerdere bewijsstukken bij waaruit het bedrag en soort 
te herleiden en controleren valt. U kunt hierbij denken aan een factuur, huurovereenkomst of 
tijdelijke arbeidsovereenkomst.   

- De eerste tranche van meerkosten loopt van 13 maart tot 1 juli 2020. De declaratie van 
meerkosten voor deze periode dient u uiterlijk 15 september in via 
platformsociaaldomein@lochem.nl. U krijgt dan uiterlijk 31 oktober antwoord van ons over de 
hoogte van de compensatie. 

- U stuurt ons na antwoord over de hoogte van de vergoeding een factuur met het bedrag ter 
hoogte van deze compensatie. De reactie van de gemeente Lochem met daarop het 
referentienummer voegt u bij waarna wij de factuur zullen uitbetalen als voorschot.  

- De tweede tranche van meerkosten loopt van 1 juli tot en met 31 december 2020.  
De declaratie van meerkosten voor deze periode dient u uiterlijk 31 januari in te dienen via 
platformsociaaldomein@lochem.nl. U krijg dan uiterlijk 1 maart 2021 antwoord van de 
gemeente Lochem over de hoogte van de compensatie. 
 

 Periode Uiterlijk indienen 
aanvraagformulier 

Reactie 
gemeente 
Lochem 

Uiterlijk indienen 
factuur 

1
e
 tranche 13-03 tot 01-07 15-09 31-10 15-11 

2
e
 tranche  01-07 tot 31-12 31-01 01-03 15-4 

 
 

De gemeente Lochem beoordeelt alle ingediende aanvragen op conformiteit met de gestelde kaders 
in de regeling; en beoordeelt of er sprake is van stapeling van declaraties. Meerkosten kunnen niet 
meerdere keren worden gedeclareerd. Indien er sprake is van meerkosten die voor meerdere 
domeinen of gemeenten wordt ingezet (bijvoorbeeld beschermingsmiddelen), verdeelt u die 
meerkosten naar rato van het aandeel domein of gemeente waarvoor deze wordt ingezet. Als uw 
aanvraag niet aan alle eisen voldoet, of bepaalde opgevoerde meerkosten komen niet voor declaratie 
in aanmerking, wordt u in de gelegenheid gesteld deze te corrigeren. Als uw declaratie voldoet aan de 
eisen wordt deze doorgestuurd  voor uitbetaling. Het landelijke budget voor compensatie van 
meerkosten is leidend voor de gemeente Lochem om de hoogte van de individuele compensatie te 
bepalen. In aanvulling op deze regeling kunnen wij bepalen dat de rijksvergoeding die de gemeente 
voor compensatie van de meerkosten ontvangt, niet bepalend is voor de vergoeding van de 
meerkosten die zorgaanbieders bij de gemeente in rekening brengen. 
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