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Vraag 1 
Met betrekking tot de risico's (paragraaf weerstandsvermogen), betekent dit dat het ingeschatte risico 
nog geactualiseerd moet worden? 
 
Antwoord 1 
Ja, in de definitieve versie van de jaarrekening worden ook de risico's geactualiseerd. 
Monitoring van de risico's is een continu proces en komt in elk planning & control product aan de orde. 
De risico's die aan het einde van het jaar "open" staan kennen daarmee een doorloop/overloop naar 
het volgende jaar.  
 
 
Vraag 2 
Met betrekking tot de meerkosten voor Corona bij de WMO: er is voor € 500.000 overgemaakt vanuit 
het rijk vanuit de meerkostenregeling. Maar slechts € 100.000 is daarvan besteed.  
Hoe zit dit precies? Als de zorgaanbieders meerkosten hebben gedeclareerd, dan zou deze ton geen 
onzekerheid moeten zijn om deze als risico te duiden zodat er nog in 2021 nagekomen kosten komen.  
 
Antwoord 2 
Zorgaanbieders hebben te maken met meerkosten om de zorg te continueren gedurende de 
Coronacrisis. In deze jaarrekening is een bedrag van € 0,1 miljoen verwerkt aan meerkosten hiervoor. 
De Drechtstedengemeenten zijn hiervoor door het Rijk met circa € 0,5 miljoen gecompenseerd in de 
algemene uitkering.  
Die ontvangen compensatie is dus weliswaar nog niet volledig besteed, maar er moet rekening mee 
worden gehouden dat in 2021 nog declaraties meerkosten over 2020 van de zorgaanbieders kunnen 
nakomen.  
Voor 2021 heeft de VNG met het Rijk de principeafspraak gemaakt dat gemeenten reëel worden 
gecompenseerd voor de kosten die zij maken als gevolg van de coronamaatregelen. 
 
Het bedrag van € 0,1 miljoen aan meerkosten is nog het bedrag van de voorlopige Wmo cijfers. In de 
definitieve cijfers zijn de meerkosten opgelopen tot bijna € 250.000. Vooral in de maanden maart/april 
2021 hebben de zorgaanbieders met terugwerkende kracht hun declaraties meerkosten 2020 
ingediend. 
In de definitieve versie van jaarrekening 2020 zijn de actuele cijfers verwerkt. 
 


