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Meerkostenregeling na 1 oktober 2021
Met betrekking tot de meerkostenregeling willen we graag aandacht vragen voor het volgende. Bij de
VNG is navraag gedaan door de MLO-gemeenten over de voortgang van de meerkostenregeling na 1
oktober, omdat per deze datum de reguliere steunpakketten zijn geëindigd. Van de VNG hebben wij
de volgende reactie ontvangen:
“De afspraken over de meerkosten Corona zijn direct gerelateerd aan de RIVM maatregelen. Een
groot deel van de maatregelen houden verband met het houden van 1,5 meter afstand. In situaties dat
een maatregel niet meer geldt, hoeft hier in de meerkosten ook geen rekening mee gehouden worden.
Recentelijk heeft Significant haar onderzoek naar de meerkosten 2021 afgerond. Dit onderzoek wordt
op korte termijn gepubliceerd. In haar onderzoek houdt Significant nog rekening met beperkte
meerkosten als gevolg van Corona, denk aan vervanging van uitgevallen personeel of de aanschaf
van beschermingsmiddelen. Wij hebben met het Rijk afgesproken om in december te kijken of de
afspraken ook voor 2022 gecontinueerd worden.”
Wij verzoeken u vriendelijk met bovenstaande rekening te houden bij het indienen van eventuele
meerkosten over het laatste kwartaal van 2021. Zoals u van de MLO gemeenten gewend bent worden
de ingediende meerkosten regionaal beoordeeld, maar lokaal afgewikkeld.

Wijzigingen berichtenverkeer
Vanaf 1 april 2022 geldt een nieuwe berichtenstandaard, namelijk iWMO/iJW 3.1. De implementatie
gaat via een big bang-scenario. Het landelijk draaiboek wordt in november 2021 gepubliceerd. Meer
informatie over de inhoud van de release iWMO 3.1 en iJW 3.1 is te vinden op de website van
Istandaarden.nl: https://istandaarden.nl/nieuws/bericht/publicatie-definitieve-specificaties-iwmo-31-enijw-31.

Vecozo controle op IP-adressen vanaf 1 november
In de afgelopen maanden zijn de op Vecozo aangesloten zorgaanbieders en softwarepartijen hierover
veelvuldig per mail en brief geïnformeerd.
Het grootste deel van de doelgroep heeft tot nu toe actie ondernomen. Organisaties waarvan de IPadressen op 1 november niet of onvolledig zijn geregistreerd, krijgen geen toegang meer tot de
VECOZO-diensten. Declareren met het systeemcertificaat bij een gemeente is dan bijvoorbeeld niet
meer mogelijk. Zodra de IP-adressen juist en volledig zijn geregistreerd, zijn de VECOZO-diensten
direct weer te bereiken voor de betreffende zorgaanbieder.
Informatiebeveiliging
VECOZO staat voor veilige communicatie in de zorg. Daarom werken zij doorlopend aan de
verbetering van hun informatiebeveiliging. Een belangrijk beveiligingsmiddel is het VECOZOcertificaat.
Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op:
•
•

www.vecozo.nl/informatiebeveiliging/over-informatiebeveiliging
www.vecozo.nl/controle-ip-adressen
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Woonplaatsbeginsel Jeugdzorg
Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de
jeugdhulp. Het bepaalt ook welke gemeente de jeugdhulp betaalt. In de praktijk blijkt het soms
ingewikkeld om te bepalen welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Om het
woonplaatsbeginsel eenduidiger te maken en beter te laten aansluiten op de doelen van de Jeugdwet,
wordt per 1 januari 2022 de Jeugdwet gewijzigd in verband met de verduidelijking van het
woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel).
Het huidige woonplaatsbeginsel binnen de Jeugdwet is gebaseerd op de woonplaats van de
gezagsdrager van een jeugdige. Het nieuwe woonplaatsbeginsel kent als woonplaats van een
jeugdige de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met
verblijf. Voor ambulante zorg is dat dus de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven.
Zorgaanbieders welke jeugdigen in zorg hebben waarvoor een administratieve verhuizing gaat gelden
ontvangen binnenkort van ons een brief. Meer informatie over de veranderingen rondom het
woonplaatsbeginsel is eveneens te vinden op de website van het Isociaaldomein.

Wachtlijsten
Namens collega’s van de toegang vragen wij aandacht voor de wachtlijsten.
Zodra er een wachtlijst is, dit graag omgaand actief communiceren met de collega’s van de toegang
alsmede met contractmanagement. Graag met de vermelding of het om een tijdelijke wachtlijst of om
een structureel probleem gaat door b.v. personeelstekort. Het komt nu voor dat er pas een melding
komt van een wachtlijst wanneer het 301 bericht al verstuurd is aan een aanbieder, dit is ongewenst.

Wijzigingen Dyslexiezorg
Per 1 januari 2022 treedt een nieuw dyslexieprotocol in werking. De wijzigingen zijn inhoudelijk en
hebben betrekking op de toegang tot de zorg. Op dit moment worden de wijzigingen uitgewerkt binnen
de gemeenten. De betreffende aanbieders worden via Negometrix perceel dyslexie op de hoogte
gebracht zodra duidelijk is welke gevolgen de wijzigingen met zich meebrengen. Voor meer informatie
verwijzen we u naar www.nkd.nl.

Stakeholderbijeenkomsten voor jongeren en ouders - jeugddomein
Zie hiertoe bijgaande uitnodiging.
Heeft u vragen over een van de in deze nieuwsbrief genoemde onderwerpen? Stel ze graag per mail
aan contractmanagement@sociaaldomeinmlo.nl
Met vriendelijke groet,
Inkoop, Contractmanagement en Business Control
Sociaal Domein Midden-Limburg Oost
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STAKEHOLDERSBIJEENKOMSTEN JEUGDREGIO MIDDEN LIMBURG OOST
Beste collega in het jeugddomein,
WIJ HEBBEN EEN VRAAG. KUN JIJ ONS HELPEN?
Als gemeenten in de Regio Midden Limburg Oost zijn wij aan de slag met de toekomstige inrichting
van ons jeugddomein, vertaald in een nieuwe regiovisie Jeugd & Gezin. Natuurlijk doen wij dat niet
alleen, maar in samenspraak met onze partners in het werkveld en uiteraard met onze jeugdigen en
ouders.
In december organiseren we daarom dialoogsessies: met professionals, met ouders én met jongeren.
Het doel van deze sessies is het gesprek voeren met elkaar over wat en hoe we het nóg beter kunnen
doen voor jeugdigen en gezinnen.
Wat vragen we?
We verzoeken om de bijeenkomsten voor jongeren en ouders onder de aandacht te brengen bij
collega’s in de uitvoering, cliënten(raden), ouders en jeugdigen die graag meedenken over de hulp en
ondersteuning voor onze gezinnen. Aanmelden kan al, via het mailadres in onderstaande afbeelding!
Binnenkort volgt meer informatie over de bijeenkomsten via de mail.
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