Nieuwsbrief (nr. 2) regionaal ondersteuningsteam regie (OTR) 3 D’s
Ten behoeve van de gemeenten en aanbieders Wmo en Jeugd in Midden-Limburg
Met ingang van januari 2015 is, voortkomend uit de nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeenten, door de 7 MiddenLimburgse gemeenten gestart met de regie op de 3D’s. Via deze nieuwsbrief wil het hiervoor ingerichte regionaal
ondersteuningsteam regie 3 D’s (kortweg OTR) de aanbieders van Wmo en jeugd en de lokale gemeenten informeren
over zaken die de contractuele relatie tussen beiden betreffen.
1ste ronde contractgesprekken
2015 is een jaar waarin de samenwerking tussen gemeenten en aanbieders verder vorm en inhoud krijgt, de resultaten
van de eerste inkoop nieuwe taken Wmo en Jeugdhulp zichtbaar worden, waarin transformatie plaatsvindt en de eerste
sturingsinformatie wordt verkregen, kortom: een jaar voor zowel gemeenten als aanbieders om ervaring op te doen met
nieuwe taken op het gebied van de Wmo en de Jeugdhulp.
In het uitvoeringscontract 2015 met de Midden-Limburgse gemeenten is overeengekomen dat partijen periodiek met
elkaar in overleg treden over de uitvoering van de overeenkomst. Hiertoe heeft op initiatief de Midden-Limburgse
gemeenten in mei een eerste ronde gesprekken plaatsgevonden met een selectie door de gemeenten gecontracteerde of
gesubsidieerde aanbieders voor Jeugdhulp en/of Wmo. Bij de gesprekken waren namens de Midden-Limburgse
gemeenten een of meerdere contractmanagers en beleidsadviseurs vertegenwoordigd.
Tijdens de gesprekken, die in een positieve en constructieve sfeer verliepen, is gesproken over (de uitvoering van) het
contract en eventuele bijzonderheden, over de wijze waarop vragen van aanbieders door de gemeenten beantwoord
worden en over budget, realisatie en declaratie. Daarnaast was er ruimte voor inhoudelijk dialoog over de taakuitvoering
ten aanzien van de transformatie. Ten slotte is ook van gedachten gewisseld over aandachtspunten voor de verwerving
2016 (inkoop of subsidie) op basis van ervaringen uit het afgelopen inkoopproces en de eerste voorzichtige resultaten uit
de eerste maanden van 2015. Onderzocht zal worden op welke wijze de besproken aandachtspunten kunnen worden
meegenomen bij de inrichting van het verwervingsproces 2016.
De komende weken staan nog enkele contractgesprekken gepland. Van de gesprekken zijn verslagen gemaakt die aan
de betrokken aanbieders worden toegestuurd. Tevens wordt een managementsamenvatting gemaakt ten behoeve van de
Midden-Limburgse gemeenten. Op een later moment zal via deze nieuwsbrief een algemene inhoudelijke terugkoppeling
van de gesprekken plaatsvinden. In oktober 2015 voorziet de planning in een tweede ronde contractgesprekken.
Ouderbijdrage
De Jeugdwet regelt wie wanneer een ouderbijdrage moet betalen. Het al dan niet verschuldigd zijn van deze bijdrage
volgt dus rechtstreeks uit de wet. De gemeente kan dat niet zelf beslissen. Dat is een verschil met de eigen bijdrage in de
Wmo, waar de gemeente wel zelf bepaalt of cliënten een eigen bijdrage moeten betalen. De ouderbijdrage heeft
betrekking op kinderen die (gedeeltelijk) niet meer thuis wonen en is gebaseerd op het feit dat ouders bijdragen aan het
verblijf (onderhoudsbijdrage). De hoogte van de ouderbijdrage is wettelijk bepaald.
De in de Jeugdwet geregelde ouderbijdrage is al enige tijd onderwerp van discussie, het gaat dan met name om de
dagbehandeling (Jeugd-GGZ). Deze sector trekt ten strijde omdat er nu een verschil ontstaat tussen een kind met een
somatische aandoening en een kind met een psychische aandoening. Want, zo luidt bijvoorbeeld de redenering “als een
kind in het ziekenhuis ligt wordt geen bijdrage geheven, waarom dan wel als een kind in de geestelijke gezondheidszorg
zit?”.
Verschillende gemeenten hebben aangeven te stoppen met het uitvoeren van de ouderbijdrage. De ophef leidde tot een
debat in de Tweede Kamer en verschillende moties (allemaal afgewezen). Staatssecretaris van Rijn heeft toegezegd een
onderzoek in te stellen. Het rapport hiervan moet voor 1 juli 2015 gereed zijn. Desondanks blijft de plicht tot het betalen
van een ouderbijdrage voorlopig nog gewoon bestaan. Als uit het onderzoek zou blijken dat voor deze specifieke
doelgroep geen ouderbijdrage meer verschuldigd is, zal de wet op dit onderdeel moeten worden aangepast.
In de contracten staat dat de jeugdhulpaanbieder met het CAK communiceert over de ouderbijdrage. Gebleken is dat dit
niet mogelijk is. De gemeenten zijn op dit moment een proces in aan het richten, waarbij de jeugdhulpaanbieder aan de
gemeente meldt of er een bijdrageplichtige ouder is. De gemeente verstrekt deze informatie aan het CAK. De
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jeugdhulpaanbieder levert nieuwe bijdrageplichtige en mutaties aan de gemeente. De gemeente zal hiervoor nog een
format beschikbaar stellen.
Dyslexiezorg
De gemeenten in Midden-Limburg continueren de bestaande procedure met betrekking tot dyslexiezorg; onderzoek en
behandeling worden alleen vergoed op basis van een correcte procedure met onderbouwd onderwijsdossier:
1. Een school mag alleen leerlingen doorverwijzen die tot de zwakste 10% horen bij lezen; of tot de zwakste 16%
bij lezen én de zwakste 10% bij spelling.
2. In het geval van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) moeten de bijkomende, belemmerende stoornissen eerst
behandeld worden.
3. Deze zorg is enkel bedoeld voor leerlingen welke tussen de 7 en 12 jaar oud zijn bij start van de behandeling.
De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het juist toepassen van deze procedure. Gemeenten zullen deze procedure en
dossier achteraf steekproefsgewijs controleren. Als de procedure of het dossier niet in orde zijn, krijgt de aanbieder de
kosten niet vergoed.
Nieuw is extra aandacht voor de rol van scholen bij vaststelling en uitvoering van het behandelplan. Dit wordt
meegewogen bij de controle. De aanbieders, de scholen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn inmiddels
geïnformeerd.
Jeugdwet: Vervoer en maaltijd bij begeleiding groep
Bij de taken die vanuit de AWBZ zijn overgeheveld naar gemeenten gaat het om de functies begeleiding (individueel en
groep), kortdurend verblijf en beschermd wonen, inclusief het vervoer van en naar de voorzieningen voor thuiswonende
burgers. Dit vervoer is door de 7 Midden-Limburgse gemeenten integraal mee aanbesteed in het product begeleiding in
groepsverband. Als de cliënt is aangewezen op begeleiding in groepsverband, dan omvat de ondersteuning ook het
vervoer naar en van de dagbestedingslocatie wanneer dit noodzakelijk wordt geacht. Uitgangspunt bij het beoordelen van
de noodzakelijkheid, is het gebrek aan zelfredzaamheid van de cliënt en/of zijn omgeving. Ook maaltijden op gebruikelijke
tijdstippen vormen onderdeel van begeleiding in dagdelen. De verantwoordelijkheid voor (het regelen en betalen van) het
vervoer en de maaltijd op het gebied van dagbesteding ligt daarmee bij de gecontracteerde aanbieder. In de
uitvoeringspraktijk zijn er betreffende het vervoer en de maaltijd vragen en klachten vanuit cliënten en aanbieders. Zo zijn
er aanbieders die eigen bijdragen aan de cliënt vragen voor vervoer en/of voor de maaltijd, terwijl er dagbesteding op
basis van zorg in natura wordt geboden en het vervoer en de maaltijd in het tarief inbegrepen zijn. Ook zijn er aanbieders
die aangeven geen afspraken met de Midden-Limburgse gemeenten te hebben gemaakt over het vervoer met betrekking
tot de dagbesteding en dit vervoer derhalve niet meer te zullen faciliteren. Hierbij willen wij de gemaakte afspraken
nogmaals onder de aandacht brengen en opmerken dat wij ervan uitgaan dat de door de Midden-Limburgse gemeenten
gecontracteerde aanbieders gevolg geven aan de in de regionale aanbesteding gemaakte afspraken.
Eigen bijdrage en CAK
Sinds 1 januari 2015 zijn de zeven gemeenten binnen Midden-Limburg verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe
begeleidings- en persoonlijke verzorgingsdiensten vanuit de AWBZ. Naast deze verantwoordelijkheid zijn de gemeenten
ook verantwoordelijk voor de aanlevering van informatie aan het Centraal Administratiekantoor (CAK) voor de berekening
van de eigen wettelijke verplichte bijdrage van burgers die gebruik maken van een van de zorgdiensten die zij nodig
hebben.
Uit de gegevens die de gemeenten en het CAK hebben onderzocht, blijkt dat de aanlevering van de benodigde gegevens
aan het CAK nog onvolledig is. Een gevolg hiervan is dat de eigen bijdrage van cliënten door het missen van deze
noodzakelijke gegevens niet berekend kan worden.
De gemeente wil daarom de komende periode, met een zestal gecontracteerde aanbieders (waar de gemeente
onderscheid zal maken in grote, middel grote en kleine aanbieders) zoeken naar een antwoord en een oplossing om aan
de hand hiervan de benodigde gegevens (alsnog) aan te leveren aan het CAK.
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Declaratie Jeugdhulp Zorg-in-natura (ZIN); JW303/321 en JW305
De gemeenten in Midden-Limburg kunnen berichten die verstuurd worden via het Vecozo-knooppunt ontvangen. We
verzoeken aanbieders die (hiertoe in staat zijn) deze via het Vecozo-knooppunt te versturen. Aanbieders die problemen
ondervinden met het versturen van i-berichten willen we erop wijzen dat het ook mogelijk is om gebruik te maken van de
Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet. Het is een tijdelijk hulpmiddel dat input – uit Excel of handmatig ingebracht – naar
een bericht converteert.Met aanbieders die nog niet in staat zijn om i-berichten te versturen communiceren de gemeenten
in Midden-Limburg tot op heden met Excel-formats. We attenderen aanbieders om deze berichten te versleutelen en
enkel beveiligd met een wachtwoord op te sturen naar declaratiejeugdhulp@midden-limburg.nu, voor een veilige
gegevensoverdracht. Het gaat om de volgende berichten:
JW305: aanvang jeugdhulp bericht
Momenteel kan het aanvang jeugdhulp bericht nog niet via Vecozo worden verstuurd en enkel middels het regionaal
verspreidde format. De gemeente heeft dit bericht nodig om uiteindelijke declaraties te toetsen en te verwerken en we
verzoeken aanbieders om de verplichte velden in het format correct aan te leveren.
JW303&321: declaratiebericht
Voor een spoedige en correcte verwerking van de declaratieberichten verzoeken we aanbieders om de verplichte velden
in het format correct aan te leveren. Let hierbij vooral op de regionaal de te hanteren productcodes en overeengekomen
tarieven.
Inkoopprocedure 2016
Woensdag 27 mei jl. hebben de Midden-Limburgse gemeenten de procedure ‘Inschrijving voor raamovereenkomsten
Jeugdhulp en Wmo voor nieuwe aanbieders’ gepubliceerd. Deze inschrijving is bedoeld voor aanbieders van hulp en
ondersteuning Wmo en jeugdhulp die nog geen raamovereenkomst hebben met de gemeenten in Midden-Limburg. Meer
informatie vindt u via dit webadres: http://www.roermond.nl/4/Nieuws-Algemeen/Nieuwsberichten/2015/Inschrijving-voorraamovereenkomsten-Jeugdhulp-en-Wmo.html.
Deze website bevat ook informatie over de procedure voor de uitvoeringsovereenkomst 2016: daarvoor krijgt u 15 juli
2015 de vraag om een offerte in te dienen. Uiterlijk 10 september dient deze offerte binnen te zijn bij de gemeenten. Als
uw offerte wordt goedgekeurd, dan wordt met u een uitvoeringsovereenkomst afgesloten. Uitgebreide informatie over
deze procedure volgt nog. Onderstaand treft u de planning aan:
Procedurestap
1

Inlichtingen
Publicatie leidraad en raamovereenkomst

2

4

3

27 mei 2015

Selectiefase raamovereenkomst
Indiening inschrijvingen voor raamovereenkomst
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Datum / periode

16 juni 2015

Toelatingsfase raamovereenkomst
Besluit door colleges m.b.t. toetreding raamovereenkomsten

7 juli 2015

Mededeling voornemen toelating raamovereenkomsten

8 juli 2015

Ondertekening raamovereenkomsten

vanaf 15 juli 2015

Ingangsdatum raamovereenkomst

1 januari 2016

Uitvoeringscontracten
Besluitvorming colleges m.b.t. offerteaanvraag uitvoeringsovereenkomst

14 juli 2015

Uitvraag aanbiedingen door individuele gemeenten

15 juli 2015

Indiening aanbiedingen maatwerkvoorzieningen

10 september 2015

Overleg uitvoeringscontracten tussen gemeenten en aanbieders

weken 40 – 42

Besluit colleges m.b.t. gunningsbeslissing

27 oktober 2015

Mededeling voornemen tot gunning

28 oktober 2015

Ondertekening van de uitvoeringsovereenkomsten

vanaf 10 november

Ingangsdatum van de uitvoeringscontracten

1 januari 2016

Contact met het ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam is bereikbaar via e-mailadres decentralisatiesictml@leudal.nl.
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