
Geachte heer/ mevrouw, 
  
Graag willen wij u over de volgende twee zaken informeren: 
 
Verlenging meerkostenregeling  
In vervolg op onze brief d.d. 3 juli 2020 met de titel “Financiële afspraken gecontracteerde 
aanbieders jeugdhulp en Wmo regio Amersfoort vanwege Corona” en onze mail d.d. 6 oktober met 
de titel “Richtlijn declaratie meerkosten”, laten wij u hierbij weten dat de meerkostenregeling is 
verlengd tot en met 31-12-2021.  
  
Voor verdere informatie over het indienen van facturen voor meerkosten attenderen wij u hierbij op 
de “Richtlijn meerkosten Corona” (zie bijlage). In deze richtlijn geven wij als regio Amersfoort een 
nadere duiding wat wij onder meerkosten verstaan. De richtlijn en een FAQ zijn ook terug te lezen op 
onze website: www.amersfoort.nl/sociaaldomein 
  
Wij verzoeken u de richtlijn en de FAQ goed door te nemen voordat u meerkosten gaat factureren. 
Mocht u vervolgens nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Financiële 
Administratie, bij voorkeur via het e-mailadres factuur@amersfoort.nl. Telefonisch bereikbaar via 
033-469 5430. 
 
Wij waarderen uw inzet om ondersteuning en zorg zo veel als mogelijk of in aangepaste vorm toch 
door te laten gaan. Zeker nu we opnieuw in een lockdown zitten.  
Als er nieuwe coronamaatregelen worden afgekondigd die van invloed zijn op de levering van 
ondersteuning en zorg, informeren wij u over de consequenties en hoe hiermee om te gaan. 
 
Verstoring berichtenverkeer 3.0 
Met ingang van dit jaar is het berichtenverkeer 3.0 van start gegaan. Dit leidt tot veel storingen bij de 
gemeentelijke zorgadministraties, waardoor bv. meldingen soms niet kunnen worden verwerkt en de 
toekenningen deels niet kunnen worden verstuurd.  
 
Het is een landelijk probleem en er is intensief contact met leverancier Centric om dit op te lossen. 
De zorgadministraties van de gemeenten proberen zoveel mogelijk te verwerken. Toch is het 
onvermijdelijk dat er  problemen ontstaan in de productie en verwerking. Wij vragen uw begrip en 
hopen zo snel mogelijk de gebruikelijke dienstverlening te hervatten. Indien u naar aanleiding van dit 
bericht vragen heeft, kunt u deze mailen naar sociaaldomein@amersfoort.nl.   
 
Met vriendelijke groet,  
Regionaal Inkoop en Subsidiebureau regio Amersfoort  
namens dezen,  
  
Herm Kuipers 
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