
 

 

 

Beste relatie, 

 

Ter aanvulling op ons bericht van 13 maart sturen wij u dit bericht. De 

maatregelen zoals benoemd in de brief van 13 maart blijven onverkort van 

kracht. Zoveel mogelijk voortzetten van zorg en ondersteuning staat voorop 

zolang dat nog in lijn kan (worden gebracht) met de actuele RIVM-adviezen. 

Op basis van een aantal vragen willen we u aanvullend informeren.  

 

Dagbesteding 

Wij vernemen vanuit diverse aanbieders dat ze voornemens zijn 

dagbestedingslocaties te sluiten i.v.m. het risico op besmetting. Ondanks dat 

wij dit kunnen begrijpen, vinden wij dat er door u een zorgvuldige afweging 

gemaakt dient te worden alvorens tot sluiting wordt overgegaan. 

Bijvoorbeeld; zijn er alternatieve mogelijkheden (kleinere groepen, kortere 

dagdelen waardoor spreiding mogelijk is) of dagbesteding op een BW 

locatie? Ook dient u rekening te houden met de betreffende doelgroep en de 

mate waarin het ontbreken van dagbesteding kan leiden tot andere problemen 

voor uw cliënten. In ieder geval gaan wij ervan uit dat u actief in contact blijft 

met de cliënten die anders bij u dagbesteding ontvingen.  

 

Huishoudelijk hulp 

V.w.b. de levering van Huishoudelijke Hulp (HH) gaan wij er eveneens van 

uit dat u een zorgvuldige afweging maakt of het verlenen van huishoudelijke 

hulp bij uw cliënten noodzakelijk is. Natuurlijk zien wij het liefst dat ook hier 

zolang als mogelijk de werkzaamheden door blijven gaan. Zeker gelet op de 

aangekondigde duur dat het virus nog kan aanhouden.  

Mocht het niet (langer) mogelijk of verantwoord zijn om HH te leveren, dan 

gaan wij ervan uit dat in ieder geval de signaalfunctie overgedragen wordt 

aan overige (direct) betrokkenen  (bijv. wijkverpleging, zorgmedewerkers, 

tafeltje dekje etc.) bij deze cliënt dan wel op een andere wijze in stand wordt 

gehouden door uw eigen organisatie. Ook gaan wij ervanuit dat, als u besluit 

(tijdelijk) geen HH te leveren, u actief in contact blijft met de cliënt. 
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Risico inventarisatie  

De (Centrum)gemeente wil graag zicht houden op de ontwikkelingen bij u als 

aanbieder en de continuïteitsrisico’s die dat met zich mee kan brengen. Dit 

kan ontstaan door een (ver)hoog(t) ziekteverzuim, geen in- en uitstroom van 

cliënten, niet voldoende kunnen bieden van begeleiding en/of toezicht 

waardoor ook de veiligheid van de cliënten in het geding kan komen. Om dit 

overzichtelijk te houden voor alle door ons gecontracteerde aanbieders vragen 

wij u op  basis van bijgesloten model voor vrijdag 20 maart 2020 via 

contracteringmo@groningen.nl een eerste opgave te doen van de fase waarin 

uw organisatie zich nu bevindt. Ook vragen wij u ons per direct te informeren 

als continuïteitsrisico’s toenemen.  

 

Financiële risico’s 

Het standpunt van de (Centrum)gemeente is dat de ondersteuning zolang 

mogelijk op peil gehouden wordt, mits dit verantwoord is. Hiermee blijft niet 

alleen de zorg continuïteit maar ook de bedrijfscontinuïteit het beste geborgd. 

Omdat door de premier is aangekondigd dat er afdoende (landelijke) 

maatregelen genomen zullen worden om faillissementen te voorkomen, 

houden wij er rekening mee dat dat hier ook voor u passende regelingen 

beschikbaar worden gesteld. VWS en de VNG zijn in gesprek over de rol van 

gemeenten hierin. We verwachten dat er z.s.m. duidelijkheid is over een 

regeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doorbetalen van zorg waar 

(tijdelijk) geen of onvoldoende prestatie tegenover kan staan. Mocht u 

onverhoopt toch in een situatie belanden waarbij uw liquiditeit als gevolg van 

een te lange overbruggingsperiode tot het beschikbaar komen van landelijke 

regelingen acuut in het gedrang komt, dan verzoeken wij u om hierover zo 

spoedig mogelijk met ons en eventuele andere financiers in overleg te treden.     

 

Tips, voorstellen en/of vragen  

Indien u nog tips of voorstellen heeft voor de (Centrum)gemeente zodat wij 

ons alvast voor kunnen bereiden op situaties die zich voor kunnen gaan doen 

of als er anderszins vragen zijn betreffende standpunten van de 

(Centrum)gemeente die u verwacht, vernemen we dat graag. U kunt daarvoor 

mailadres contracteringmo@groningen.nl gebruiken. 
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Wij constateren dat er in de volle breedte hard wordt gewerkt om de zorg aan 

burgers overeind te houden. Dank daarvoor en we vertrouwen erop dat we dit 

samen kunnen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen 

namens hen, concerndirecteur Groningen, 

namens deze, 

 

 

 

 

G.D. Dekker 

hoofd Contractering Maatschappelijk Ontwikkeling 

 

 

 


