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Midden Limburg blijft voor 2020 bij factureren 

Gemeenten en zorgaanbieders handelen facturen en betalingen automatisch af met het iJw- en iWmo-
berichtenverkeer. De meeste zorg en ondersteuning die valt onder de Wmo en de Jeugdwet kan automatisch 
worden afgewikkeld via het gestandaardiseerd iWmo- en iJw-berichtenverkeer. Consistent gebruik van deze 
standaarden zorgt er voor dat administratieve processen van gemeenten en aanbieders beter controleerbaar 
zijn. Bovendien verkleint de kans op problemen in het declaratieproces en bij de jaarrekeningcontrole. 
Concreet betekend dit dat er voor 2020 niets gaat veranderen in de huidige werkwijze en afspraken. 
Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn over factureren of declareren, zullen wij dit communiceren via deze 
nieuwsbrief en op onze website. 
 
Indienen facturen 2019 
De uiterste datum voor het indienen van facturen van in 2019 verleende zorg is vastgesteld op uiterlijk 1 februari 
2020. 

 
Aanpassingen toegangsproces jeugdhulp 
De vereenvoudiging van de toegangsprocessen jeugdhulp is afgerond. Het doel van de aanpassingen was om tot 
een vereenvoudiging van het formulier en de toegang te komen. De belangrijkste aanpassingen zijn: 

 Het formulier ‘ondersteuningsplan deel 1’ krijgt een nieuwe naam, namelijk “Aanvraagformulier Zorg in 
Natura, ondersteuningsplan deel 1”.  

 Het formulier ‘ondersteuningsplan deel 2’: de handtekening van de cliënt komt te vervallen. 
Vanaf 1 januari 2020 wordt gewerkt met de nieuwe formulieren.  
De formulieren zijn vanaf die datum te downloaden als Word-document via de site van de gemeenten:  
Midden-Limburg West: www.sociaaldomeinmlw.nl   -  tabblad werkafspraken & facturering 
Midden-Limburg Oost:  www.sociaaldomeinmlo.nl   -  tabblad [gecontracteerde] zorgaanbieders 
 
 

Geen vergoeding aanmeldgesprek / intakegesprek 
Verwijzers, gemeenten (Wmo), Centrum voor Jeugd en Gezin, Gecertificeerde Instellingen et cetera, kijken 
samen met de cliënt / ouder(s) welke aanbieder de benodigde hulp / ondersteuning kan bieden. Vervolgens wordt 
een aanmeld-/ intakegesprek geregeld. Tijdens dit gesprek onderzoekt de aanbieder welke ondersteuning en 
inzet nodig is. Hij maakt hierbij een inschatting van tijd, duur en activiteiten. Zijn cliënt / ouder(s) het hiermeeeens 
dan wordt dit gecommuniceerd met de verwijzer (via een ondersteuningsplan deel 2) en wordt de beschikking 
voor de cliënt en de zorgtoewijzing voor de aanbieder verder afgewerkt. Pas na de zorgtoewijzing (een 
zogenaamd 301 bericht) mag de daadwerkelijke zorg starten. 
De hiervoor genoemde aanmeld-/ intakegesprekken worden door de gemeenten niet vergoed. De kosten maken 

deel uit van de gecontracteerde tarieven voor de daadwerkelijke zorg / ondersteuning. 
 
Invoering abonnementstarief Wmo: consequenties voor aanbieders 
Het abonnementstarief voor eigen bijdragen in de Wmo wordt 1 januari 2020 definitief van kracht. De invoering 
van het abonnementstarief Wmo heeft ook consequenties voor aanbieders. Op de site van i-Sociaal Domein kunt 
u hierover meer lezen. 
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Berichtenverkeer 

Nu vanaf 1 januari 2020 het abonnementstarief Wmo van kracht wordt, wordt het gebruik van de 305 en de 307 
nog belangrijker.  De gemeenten gaan de start en het einde van het innen van het abonnementstarief Wmo bij de 
betreffende inwoners koppelen aan de start en de stop van de dienstverlening die wordt verricht onder de 
overeenkomst  Wmo. 
 
 

Verwijsindex 
Wij zouden nogmaals de verwijsindex onder de aandacht willen brengen. Er is gebleken dat deze niet altijd goed 
wordt gebruikt / gevuld. De verwijsindex valt binnen de Jeugdwet en is daarom wettelijk bepaald door de 
overheid. De overheid heeft deze bepaling ingesteld naar aanleiding van voorvallen met kinderen en jongeren 
waarbij professionals van verschillende organisaties niet van elkaar wisten dat ze in hetzelfde gezin werkzaam 
waren. Met de verwijsindex wil de overheid meerdere professionals die zich om het kind of jongere ontfermen, 
snel tot elkaar brengen. De verwijsindex is onderdeel van het gemeentelijk jeugdbeleid. 
 

 
Zorgbedwijzer-app 

De gemeenten in Midden-Limburg gaan werken met de de zorgbedwijzer app. [ https://zorgbedwijzer.nl/ ]   
De app wordt momenteel al naar tevredenheid gebruikt voor het real-time inzicht in de beschikbaarheid van de 
Eerstelijns verblijf bedden (ELV-bedden) in de regio Noord- en Midden-Limburg. Deze app wordt nu uitgebreid 
met de KDV-bedden [niet planbare zorg] die wij via de Wmo bij een aantal zorgaanbieders hebben ingekocht. 
Alle betrokken aanbieders hebben een toelichting ontvangen samen met de werkafspraken en een in te vullen 
excel document. Op dit moment wordt de laatste informatie toegevoegd en de doelstelling is om de app nog deze 
maand ‘live’ te hebben. 

 

Jaarverantwoording 2019 

Begin 2020 moeten de gecontracteerde zorgaanbieders Midden-Limburg de gegevens aanleveren voor de 
financiële verantwoording over 2019.  U krijgt hiervoor net als vorige jaar – in de 1

e
 helft van januari - een 

uitnodiging via Negometrix. 
De productieverantwoording dient uiterlijk 1 maart via Negometrix te zijn ingediend. 
De accountantsverklaring of bestuursverklaring dient u uiterlijk1 april 2020  te uploaden in Negometrix 
 
Toelichting: 
Bij een jaaromzet per gemeente die hoger is dan € 50.000,-  dient u een accountantsverklaring toe te sturen. 
Denkt u hierbij aan een ondertekening door een NBA [Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants] 
geregistreerde accountant. 
Bij een jaaromzet per gemeente lager dan € 50.000,- volstaat een bestuursverklaring. 
 
 
Zijn er vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?  
Graag per mail aan accountmanagement@midden-limburg.nu 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Business Control,  Facturatieteam, Contractmanagement en Inkoop  
Sociaal Domein Midden-Limburg Oost en West 
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