Nieuwsbrief februari 2016 Regionaal ondersteuningsteam regie 3 D’s
Ten behoeve van de gemeenten en aanbieders Wmo en Jeugd in Midden-Limburg
Inleiding
Het regionaal ondersteuningsteam regie 3 D’s (kortweg ondersteuningsteam) informeert u over de volgende zaken:
Op zoek naar een passende werkwijze en bekostiging voor maatwerkvoorzieningen Wmo en gespecialiseerde
jeugdhulp
Na het eerste jaar van transitie willen de gemeenten Midden-Limburg nu focussen op transformatie van het sociaal
domein. De verwerving van maatwerkvoorzieningen Wmo en gespecialiseerde jeugdhulp (hierna: ondersteuning) kan een
krachtig instrument zijn om een bijdrage te leveren aan de transformatie. Hiertoe dient de verwerving van ondersteuning
gericht te zijn op het behalen van de transformatiedoelen en -resultaten.
Dit is voor 7 gemeenten in Midden-Limburg aanleiding om vanuit inhoud kritisch te kijken naar het huidige verwervingsproces en richting te geven aan de gewenste inhoud/proces voor 2017 en verder.
Hierbij worden de gemeenten in Midden-Limburg begeleid door Aldo Voorn, een extern expert, met ervaring in andere
regio’s.
Verkenningsfase en draagvlak
In december 2015 tot en met februari 2016 hebben er inhoudelijke bijeenkomsten plaatsgevonden met gemeenten,
cliëntvertegenwoordiging, medewerkers vanuit de toegang en een vertegenwoordiging van gecontracteerde/
gesubsidieerde aanbieders. Deze fase van verkenning zal in maart worden afgesloten met een richtinggevende notitie op
hoofdlijnen die aan de 7 colleges wordt voorgelegd.
De inhoud is gebaseerd op de vastgestelde beleidskaders en opbrengsten uit de bijeenkomsten.
Uitwerking in werkateliers en commitment
De hoofdlijnen uit de eerste notitie zullen nader uitgewerkt worden om betekenis en de nog te maken keuzes verder te
beschrijven. De gemeenten in Midden-Limburg kiezen ervoor om hiertoe in februari en maart drie werkateliers te
organiseren.
De opzet van de werkateliers komt voort uit de ambtelijke en bestuurlijke behoefte van gemeenten om de verschillende
partijen mee te laten denken en gebruik te maken van de specifieke inhoudelijke inzichten uit het veld. De ervaring uit
andere regio’s leert ons dat deze betrokkenheid helpt om een duidelijk eigen Midden-Limburgse aanpak te genereren.
Om dit ook praktisch vorm te kunnen geven is gekozen om te werken met een vertegenwoordiging. Aan de werkateliers
nemen op basis van ervaringen totaal 18 personen deel vanuit beleid Wmo/jeugdhulp, toegang, cliëntvertegenwoordiging
en aanbieders van ondersteuning.
Opbrengst werkateliers
De opbrengst van de werkateliers wordt vertaald in een vervolgnotitie inclusief plan van aanpak.
Deze notitie zal breed getoetst worden. De gemeenten in Midden-Limburg zoeken naar een platform om dit onder alle
contract- en subsidiepartners Wmo en jeugdhulp te kunnen doen. We zullen u hierover in een volgende editie van deze
nieuwsbrief nader informeren.
Uiteindelijk zal dit leiden tot een collegevoorstel aan de 7 gemeenten in april 2016 waarin duidelijkheid wordt gegeven
over fasering en gevolgen voor een (gewijzigde) wijze van verwerving voor 2017 en verder.
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Berichtenverkeer
De gemeente Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (MER) hebben technische problemen waardoor zij op dit moment
geen aansluiting hebben op de Gemnet-verbinding. Zij kunnen geen berichten iWMO 301, 302, 303 en 304 verzenden via
het gegevensknooppunt/VECOZO. De alternatieven die we hebben bekeken, bieden geen oplossing. Het oplossen van
dit probleem heeft de hoogste prioriteit bij de MER. De verwachting is dat over enige weken de berichten via het portal
kunnen worden verzonden. Onze excuses voor deze overlast voor u.
Bij het testen van het berichtenverkeer is naar voren gekomen dat een beperkt aantal van de aanbieders, door afronding
van totaal prijs per geleverd product, de stukprijs niet meer conform de prijsafspraken is. Wij gaan samen met deze
aanbieders kijken hoe snel dit probleem op te lossen is. Zodat de uitval van de declaraties zo snel mogelijk is opgelost.
Voor vragen: decentralisatiesictml@leudal.nl
Een ander probleem dat naar voren komt bij gebruik van het berichtenverkeer is de flexibiliteit in het maatwerk. Op dit
moment wordt gewerkt met een beschikking/ondersteuningsplan waarin naast de duur een gemiddelde omvang van uren
per week/maand en een gemiddelde frequentie van keren per week/maand wordt opgenomen. Dit levert problemen op bij
het verwerken van declaraties wanneer op enig moment meer of minder dan het gemiddelde wordt gedeclareerd. In
overleg met de softwareleveranciers van de Midden-Limburgse gemeenten zijn we op zoek naar een oplossing voor dit
probleem zodat er geen uitval ontstaat bij de declaraties, maar dit niet ten koste gaat van de rechtmatigheidscontroles van
de gemeenten. We zijn nog in de onderzoeksfase en verwachten u in de volgende nieuwsbrief meer duidelijkheid te
kunnen geven.
Jaarverantwoording 2015
In december 2015 hebben wij afspraken over de jaarverantwoording, voortkomend uit de bepalingen opgenomen in de
uitvoeringscontracten, voor u en uw accountant geconcretiseerd. Inmiddels is er veel vraag om het breed gedragen
landelijke IZA accountantsprotocol toe te passen voor de jaarverantwoording. Mede om de administratieve lasten te
beperken hanteren we het landelijke controle protocol.
Uitgangspunten van dit protocol zijn onder andere:
 Een financiële productieverantwoording op totaalniveau per zorgaanbieder per domein (Wmo en Jeugdwet) met één
controleverklaring van de accountant.
 Per gemeente een financiële productieverantwoording, waarbij de accountant echter geen oordeel of controleverklaring geeft.
 Controleverklaring vóór 1 april van het jaar t + 1
Voor uw verantwoording kunt u gebruik maken van de algemene set aan verantwoordingseisen en controles.
Het IZA format verantwoording kunt u downloaden.
Voor vragen: jaarverantwoording3D@midden-limburg.nu
Voor downloads: https://www.nba.nl
Herinnering: Eindigen zorgcontinuïteit Jeugdwet per 31-12-2015.
In de nieuwsbrief van december bent u nader geïnformeerd over het eindigen van het wettelijke overgangsrecht (Wmo)
en de zorgcontinuïteit (Jeugdhulp) m.u.v. pleegzorg.
Met betrekking tot het eindigen van zorgcontinuïteit bij jeugdhulp zijn er vragen binnengekomen van gecontracteerde
aanbieders. Vandaar reiken we de informatie nogmaals aan en geven we aan hoe hiermee voor alle partijen om te gaan.
Lopende trajecten van cliënten die onder de wettelijke zorgcontinuïteit 2015 vielen, kunnen in 2016 alleen bij uw
organisatie doorgezet worden als er sprake is van een vernieuwde toegang én er ook afspraken zijn gemaakt over
bekostiging in 2016. Indien er geen sprake is van een vernieuwde toegang, is er geen wettelijke basis waarop hulp
verleend of gefactureerd kan worden.
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Wat moet u als aanbieder doen?
Gemeenten ontvangen enkel cliëntgegevens om facturen/het woonplaatsbeginsel te kunnen controleren en kunnen
cliënten daarom met deze gegevens niet direct aanschrijven. Daarnaast zijn door de aanbieders niet alle einddata
(correct) doorgegeven bij de initiële vulling 2015.
U als jeugdhulpaanbieder dient daarom uw cliënt, waarbij de oude indicatie loopt tot na 31-12-2015 en die vorig jaar nog
onder de wettelijke zorgcontinuïteit viel, te informeren over het feit dat er sprake moet zijn van een vernieuwde toegang.
Hiervoor kan uw cliënt terecht bij het Centrum Jeugd en Gezin Midden-Limburg (www.cjgml.nl). Het CJG ML vervult de
functie van toegang naar de gespecialiseerde jeugdhulp.
Om praktisch te werk te gaan is het ook mogelijk dat de jeugd- en gezinswerker van het CJG aansluit bij een (evaluatie)
gesprek op korte termijn dat u als aanbieder aangaat met de cliënt. Dit kan het startmoment zijn van het opnieuw in kaart
brengen van de ondersteuningsbehoefte.
U kunt hiervoor contact opnemen met het CJG (088-438 83 00).
Wij roepen u op om hier vanuit uw verantwoordelijkheid als aanbieder in communicatie naar de betreffende cliënten zorg
voor te dragen en in contact te treden met het CJG ML. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen op het email
adres accountmanagement@midden-limburg.nu
Contact
De Midden-Limburgse gemeenten werken met een aantal centrale e-mailadressen om (de beantwoording van) vragen
van aanbieders in goede banen te leiden:
 Voor vragen van algemene aard: decentralisatiesictml@leudal.nl
 Voor vragen over (de uitvoering van) contracten: accountmanagement@midden-limburg.nu
 Voor vragen over de jaarverantwoording 2015: jaarverantwoording3D@midden-limburg.nu
 Voor vragen over verwerving: inkoop3d@midden-limburg.nu
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