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Uitstel lokale heffingen voor ondernemers met 
een KVK nummer 

Het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering (aangewezen als 
Invorderingsambtenaar (artikel 231 Gemeentewet)) de 
opdracht te geven om alle ondernemers met KVK inschrijving 
in Gemeente Doetinchem uitstel van betaling lokale 
heffingen te verlenen tot 1-10-2020. Uit oogpunt van eenheid 
wordt deze lijn ook toegepast op ondernemers van buiten 
Doetinchem met een standplaatsvergunning en ondernemers 
van buiten Doetinchem die marktgelden betalen. 

  
Maatregelen en financiële duidelijkheid 
zorgaanbieders i.v.m. coronacrisis 

1. Als uitgangspunt te nemen dat zorgaanbieders en 
gemeente ieder hun eigen  verantwoordelijkheden 
hebben en vanuit deze verantwoordelijkheden handelen 
om zorgcontinuïteit en een goede bedrijfsvoering te 
waarborgen. 

2. De afspraken met betrekking tot coronacrisis en de 
financiële duidelijkheid aan zorgaanbieders gemaakt 
tussen Rijk en VNG, en gecommuniceerd in de brief van 
d.d. 25 maart 2020, te volgen onder de randvoorwaarden 
dat: 
a. zorgaanbieders hun organisatie en personeel, binnen 

de mogelijkheden, maximaal inzetten voor het 
leveren van de noodzakelijke zorg aan de cliënten in 
de Achterhoek en het waarborgen van de 
zorgcontinuïteit, uiteraard daarbij de richtlijnen van 
het Rijk en het RIVM volgend; 

b. zorgaanbieders met liquiditeits– of andere financiële 
problemen redelijkerwijs waar mogelijk ook gebruik 
maken van hun eigen financiële reserves en 
vermogens alvorens een beroep op gemeenten te 
doen; 

c. het Rijk ons als gemeenten alle extra kosten, zowel de 
eventuele meerkosten van niet of minder geleverde 
zorg van 1 maart tot 1 juni alsook de meerkosten van 
dubbel of meer te leveren zorg na 1 juni, die wij 
betalen aan zorgaanbieders ten behoeve van de extra 
maatregelen vanwege corona, vergoedt; 

d. de voorschotbetaling bij niet of minder geleverde 
zorg nooit meer kan bedragen dan het gemiddelde 
van de rechtmatig geleverde en gedeclareerde zorg 
door de zorgaanbieder over de eerste twee perioden 
van 2020. Eventuele meerkosten dienen in beginsel 
verrekend te worden met eventueel minder gemaakt 
kosten. 

3. De volgende richtlijn regionaal vast te stellen, voor de 
Wmo en Jeugdwet en waar nodig tevens te laten gelden 
voor pgb’s, huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen, 
doelgroepenvervoer, beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang: 
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 a. Zorgaanbieders bieden de zorg die noodzakelijk en 

mogelijk is, de zorg anders of enigszins beperkter 
invullen is toegestaan (beeldbellen etc.) en wordt 
betaald conform de afgegeven indicatie en conform 2d, 
het is niet mogelijk een hogere prijs te declareren; 

b. De ingezette zorg moet altijd een logische relatie 
blijven houden met de ondersteuningsbehoefte zoals 
bij de indicatie vastgesteld, de afgesproken 
productcodes, de huidige beschikkingen en het 
landelijke berichtenverkeer blijven in stand; 

c. De eigen bijdragen lopen bij anders of enigszins 
beperkter geleverde zorg door, bij niet geleverde zorg 
wordt deze stopgezet; 

d. Gemeenten gaan flexibel om met stopberichten, 
wanneer de zorg enigszins beperkter wordt geleverd 
kan de indicatie voorlopig gewoon doorlopen;  

e. Bij niet kunnen leveren als gevolg van de 
coronarichtlijnen en liquiditeit – of andere financiële 
problemen die niet zelf opgevangen kunnen worden, 
kan de zorg conform de afgegeven indicatie tot 
maximaal 1 juni 2020 worden doorbetaald, gemeenten 
zien dit in afwachting van de nadere rijksuitwerking 
van de afspraken als voorschotbetalingen; 

f. In de situatie onder d kan de zorgaanbieder de 
gemeenten (via het CLM (Contract- en Leveranciers-
management)) een onderbouwd verzoek om 
doorbetaling doen, waarbij de betaling van gemeenten 
nooit meer zal bedragen dan de maximaal afgegeven 
indicatie dan wel de gemiddelde omzet in de maanden 
januari en februari 2020; 

g. In de situatie onder d behouden gemeenten zich het 
recht voor het verzoek van een aanbieder nader te 
onderzoeken met inzet van een regionaal hulpteam 
(Wmo/Jeugd), alsook het recht om na afloop van de 
coronacrisis alsnog rechtmatigheidsbeoordelingen te 
doen. 

4. Deze besluiten zijn genomen onder expliciet voorbehoud 
van de nog nadere uitwerking en invulling van de 
afspraken zoals die is toegezegd door het Rijk en de VNG 
in de brief van 25 maart 2020. 
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