Presentatie Overlegtafel
Gespecialiseerde Jeugdhulp
dinsdag 18 juni 2019

1. Programma
1.

Ontvangst en welkom in Heythuysen

2.

Verslagen vorige bijeenkomsten
30 oktober 2018 en 7 mei 2019 [zie bijlage]

3.

MLO - Voortgang (Inkoop)strategie 2019/2020
- Perceelindeling [concept – zie bijlage]
- Mondelinge toelichting beleidskader
- Voortgang werkgroepen [MLO en MLW]

4.

MLW – concept beleidsplan, start inspraak procedure

5.

ML - berichtenverkeer
- Handhaving 305 en 307 berichten.
- AGB code verwijzer

6.

ML – aanpassing in het productenboek
Alle wijzigingen zijn voor Midden-Limburg uitgezonderd de “overige producten” en de aanvullingen bij profielen,
deze zijn alleen voor MLW [het productenboek MLO is nog in bewerking].

7.

Leren en verbeteren met ervaringen, een landelijk initiatief
- Flyer ‘Leren en Verbeteren met Ervaringen’.
- Communicatiekit ‘Leren en Verbeteren met Ervaringen’.

8.

Planning volgende overlegtafels

9.

Wat verder ter tafel komt

2. Verslagen

Eventuele vragen of opmerkingen naar aanleiding van de
verslagen welke zijn meegezonden met de vergaderstukken
en wel van:
de overlegtafel van 30 oktober 2018
de overlegtafel van 7 mei 2019

3. MLO – voortgang inkoop strategie 2020
- Perceelindeling
Huidige perceelindeling

Nieuwe perceelindeling

- Mondelinge toelichting beleidskader
- Voortgang werkgroepen [MLO en MLW]
door Lodewijk Brüll en Bas Bonten

* er volgen nog kleine correcties

3. MLO – voortgang inkoop strategie 2020
Tarieven

 Hoofdlijn tarieven :






tarief 2020 =

 tarief 2019
 plus index (CBS-index “86 Gezondheidszorg, Totaal Cao-sectoren, Cao-lonen per uur incl. bijz. beloningen”,
zijnde 2,1%)
 bij uurproducten rekenkundige afronding op 60

bij zeer beperkt aantal aanbieders die maximumtarief overschrijden is tarief 2019 ook tarief 2020
Nieuwe aanbieders of inschrijving op nieuwe producten: altijd tegen de gepubliceerde tarieven
Slechts bij hoge uitzondering kan de gemeente overwegen om op basis van de escalatie-procedure af
te wijken van bovenstaande

3. MLO – voortgang inkoop strategie 2020
Publicatie nadere uitvraag

 27 september 2019 nadere uitvraag voor 2020 via Negometrix met
bijbehorende vragenlijst.
 Aanvullend een specifiek bericht op aanbiederniveau met daarin tarievenblad
2020

 Elke aanbieder krijgt een eigen tarievenblad op basis van de hoofdlijn tarieven 2020
 Dit tarievenblad is op basis van gecontracteerde producten 2019

 Bij een akkoord op het aangeboden tarievenblad is geen aparte inschrijving
(inschrijfformulieren) meer nodig

4. MLW – concept beleidsplan

Regionaal beleidsplan sociaal domein 2020 – 2023
voor de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert
toelichting door Gonnie Poell

5. ML - berichtenverkeer
Handhaving 305 en 307 berichten
- Startzorg IJW305 bericht per 1-9-2019;
vanaf deze datum zal geen factuur zonder 305 bericht meer geaccepteerd worden
- Stopzorg iJW-307 bericht; dit is al verplicht vanaf 1-1-2018 voor alle toekenningsberichten,
vanaf 1-1-2019 zal hier door de gemeenten op gehandhaafd worden.

AGB code verwijzer
- 315 bericht; hierin zal de aanbieder geen naam meer invullen als verwijzer,
slechts de AGB code van de verwijzer is toegestaan

Toelichting door Berry Rademacher

6. ML – aanpassingen in het productenboek

Alle wijzigingen zijn voor Midden-Limburg uitgezonderd de “overige producten” en de
aanvullingen bij profielen, deze zijn alleen voor MLW
het productenboek MLW is al voorgelegd
het productenboek MLO is nog in bewerking
Toelichting door Gonnie Poell en Bas Bonten

7. Leren en Verbeteren met Ervaringen

Flyer ‘Leren en Verbeteren met Ervaringen’.
Communicatiekit ‘Leren en Verbeteren met Ervaringen’.
Toelichting door Gonnie Poell

8 / 9 Planning en Wvttk
8. Planning volgende overlegtafels
17 september 2019 | 11.00 – 12.30 uur in Roermond
19 november 2019 | 11.00 – 12.30 uur in Weert

9. Wat verder ter tafel komt

