Nieuwsbrief 4 - zomer 2019
Beste aanbieders,

In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over:
o Planning inkoop 2020
o Beleidsplannen
o Berichtenverkeer
o Websites MLW en MLO

1. Planning Inkoop 2020
Midden-Limburg Oost
Gespecialiseerde Jeugdhulp - publicatie nadere uitvraag
o 27 september 2019 nadere uitvraag voor 2020 via Negometrix met bijbehorende
vragenlijst.
o Aanvullend een specifiek bericht op aanbiederniveau met daarin tarievenblad 2020.
Dit tarievenblad is op basis van gecontracteerde producten 2019.
o Bij een akkoord op het aangeboden tarievenblad is geen aparte inschrijving (inschrijfformulieren) meer
nodig.
Wmo nieuwe taken en Crisishulp Jeugd - verlenging
o Bindende verlengingsprocedure : 27 september 2019 verzending verlengingsbericht
o Bij niet akkoord binnen 2 weken reageren, anders verlenging een feit
o Contract 2019 is contract 2020 met aparte tarievenbijlage 2020 per aanbieder obv producten 2019
o Verlengingsbericht via Negometrix tweeledig:
algemeen en uniform bericht voor iedere aanbieder, waarin verlenging wordt aangezegd,
aanvullend en specifiek bericht met daarin tarievenblad 2020
Midden-Limburg West
Gespecialiseerde Jeugdhulp, Wmo en Crisishulp Jeugd
het streven is om het verlengingsbericht begin juli te versturen via Negometrix.
o Verlengingsbericht via Negometrix is tweeledig:
algemeen en uniform bericht voor iedere aanbieder, waarin verlenging wordt aangezegd,
aanvullend en specifiek bericht met daarin tarievenblad 2020
o Het akkoord dient uiterlijk 13 september 2019 te zijn ingediend.
2.

Beleidsplannen
Zowel de gemeenten in Midden-Limburg Oost (Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond) als in
West (Leudal, Nederweert en Weert) zijn bezig met het opstellen van een nieuw beleidskader Sociaal
Domein. Het vernieuwde beleid gaat in per 2020 en zal in december 2019 in de zeven afzonderlijke
gemeenteraden worden vastgesteld. Vanwege de brede focus op het gehele Sociaal Domein én op
samenwerking tussen gemeenten, verschilt de inrichting van de trajecten in de twee regio’s. Naast duidelijke,
toekomstgerichte inhoudelijke koers, heeft het doorlopen proces namelijk ook een sterke verbindende taak
tussen beleid, uitvoering, bedrijfsvoering, management, bestuur en stakeholders in de betreffende regio. Bij
de uitwerking van de beleidskaders zullen onze partners verder betrokken worden.
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3.

Berichtenverkeer
Wmo en Jeugdhulp
Startzorg iJW-305 bericht en iWmo-305 bericht
Aanbieders* zijn sinds 1 januari 2018 contractueel verplicht de aanvang van de Dienstverlening door middel
van het versturen van een Startzorg bericht te melden aan de Gemeente. Zonder een geldig Startzorg bericht
kan er niet meer gefactureerd worden (via een iJW/iWmo-303 bericht) per 1 september 2019. Dit geldt ook
met terugwerkende kracht voor facturatie van voor 1 september 2019.
*m.u.v. crisisproducten Jeugdzorg en aanbieders in het landelijk transitiearrangement Jeugdzorg.
StopZorg iJW-307 bericht en iWmo-307 bericht
Aanbieders** zijn sinds 1 januari 2018 verplicht de beëindiging van de Dienstverlening administratief af te
handelen met het elektronisch berichtenverkeer iJW/iWmo, door het verzenden van een StopZorg bericht
naar de Gemeente, conform artikel 22, met daarbij de reden(en) van beëindiging. Wij verwachten van u bij
alle beëindigingen (tussentijds dan wel bij einde indicatie) een StopZorg bericht. Ook wanneer er sprake is
van verlenging van de zorg, oude bericht afsluiten met StopZorg IJW-307 bericht.
Vanaf 1 september 2019 zal hier door de gemeente op gehandhaafd worden.
**m.u.v. aanbieders in het landelijk transitiearrangement Jeugdzorg.
Jeugdhulp
AGB code verplicht binnen iJW 315-bericht
Vanaf 1 september 2019 vult de aanbieder in de rubriek ‘NaamVerwijzer’ in het productrecord van het
‘Verzoek om Toewijzing’ iJW 315-bericht uitsluitend de AGB-code van de verwijzer in. Per 1 januari 2020 is
deze rubriek verplicht en zal hier door gemeente op gehandhaafd worden.
Uitzondering hierop is een verwijzing door de rechtbank naar een specifieke zorgaanbieder.
Mochten er vragen zijn over bovenstaande punten t.a.v. het berichtenverkeer kunt u contact opnemen met
Steffie Mooren namens de regio Midden-Limburg Oost of Jos Verheesen namens de regio Midden-Limburg
West. Dit kan via een mailbericht aan accountmanagement@midden-limburg.nu

4. Websites
Midden-Limburg West
Begin 2019 hebben de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert de gezamenlijke website
www.sociaaldomeinmlw.nl gelanceerd. Zorgaanbieders vinden er alle belangrijke informatie over het
zorginkooptraject van de drie gemeenten:
o informatie over het inkoopproces voor zowel nieuwe als gecontracteerde aanbieders;
o informatie over facturatie en werkafspraken;
o informatie over de overlegtafels;
o naslagwerk en veel gestelde vragen;
o het laatste nieuws.
Onze website blijven we verbeteren om u beter te kunnen helpen. U kunt ons tippen door een mail te sturen
naar webzaken@leudal.nl.
Midden-Limburg Oost
De huidige website www.sociaaldomeinmlo.nl wordt naar verwachting kort na de zomervakantie vervangen
door een nieuwe website / communicatieplatform. Het communicatieplatform helpt zorgprofessionals
[consulenten in de toegang bij de gemeenten en CJG, alsmede de wettelijke verwijzers] die voor inwoners
van de regio Midden-Limburg Oost een zorgleverancier zoeken. Via een stappenplan is het mogelijk om de
gecontracteerde aanbieder[s] te vinden die de zorg en ondersteuning bieden welke aansluit bij de zorgvraag
van de cliënt. Om de juiste aanbieder informatie te tonen gaan wij alle gecontracteerde aanbieders vragen
via een inlog de eigen gegevens aan te vullen. Nader bericht hierover komt in de komende weken.

Met vriendelijke groet,
Business Control, Contractmanagement en Inkoop
Sociaal Domein Midden-Limburg Oost en West
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