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Bijlage 4  Financieel administratieve randvoorwaarden en systemen 

Looptijd 01-01-2015 t/m 31-12-2015 

Inleiding 

De in deze bijlage 4 opgenomen inhoud geldt voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 

december 2015. In 2015 zal de inhoud van deze bijlage desgewenst op basis van voortschrijdend inzicht 

voor het (de) daarop volgende ja(a)r (en) verder worden doorontwikkeld. 

In de centrumregeling is geregeld dat de centrumgemeente de afhandeling van de facturen van 

aanbieders van jeugdhulp voor de 18 gemeenten in Zuid-Limburg verzorgt. Voor beschermd wonen 

voorde gemeenten Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek. De afhandeling van de facturen van 

aanbieders van WMO gebeurt door de betreffende gemeenten zelf. 

In deze bijlage worden afspraken gemaakt met betrekking tot de volgende onderwerpen: 

 Bevoorschotting 

 Facturatie  

 Declaratie  

 Woonplaatsbeginsel 

 Controleprotocol 

 Proces toegang/toeleiding 

 Plan van aanpak 

 Gegevens burgers: inhoud en wijze van overdracht hiervan 

 Persoonsgegevens: digitale gegevensbewerking van standaarden ogv sectorwetten 

 

Bevoorschotting 

Deze paragraaf bevat nadere afspraken over de bevoorschotting. Kosten met betrekking tot detachering 

en consultatie maken geen deel uit van de bevoorschotting. Deze kosten dienen afzonderlijk 

gedeclareerd te worden bij de betreffende gemeente, die hiertoe opdracht heeft gegeven. 

 

Bepalen hoogte van het voorschot 

Voorschotten worden berekend op basis van de historische cliënt aantallen van 2012 voor Jeugd en 

2013 voor WMO. De aantallen opgenomen op bijlagen 1A en /of 1B van de 

dienstverleningsovereenkomst d.d. DD-MM-YY, die zijn geaccordeerd door de gemeente worden 

gehanteerd voor de berekening van het voorschot per aanbieder. Deze aantallen worden 

vermenigvuldigd met de arrangementstarieven1 die gelden per aanbieder. Het product uit deze 

vermenigvuldiging noemen we de basisomzet. 

 

De voorschotten per aanbieder worden berekend door de gemeente Maastricht voor Jeugd en 

beschermd wonen en door de afzonderlijke gemeenten voor WMO. De voorschotten worden aan de 

betreffende aanbieders schriftelijk bekend gemaakt door de gemeente, die ook de berekening heeft 

                                                           
1
 Op d.d. DD-MM-YY zijn door gemeenten contracten aangegaan met zorgaanbieders. In deze contracten zijn de 

verschillende geldende tarieven opgenomen, die gelden voor de berekening van de voorschotten. 
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opgesteld. De bekendmaking van de hoogte van het voorschot vindt in ieder geval plaats voor de start 

van het kalenderjaar waarop het voorschot betrekking heeft. En in het geval van tussentijdse aanpassing 

in de maand voorafgaand aan deze aanpassing. 

 

Bij deze bijlage  is een formulier bijgevoegd. Hier dienen de betaalgegevens van de zorgaanbieder door 

de aanbieder ingevuld te worden. Dit formulier dient voor 1 december 2014 bij de betreffende 

gemeente volledig ingevuld en ondertekend ingediend te zijn. Bij niet tijdige of onvolledige indiening 

kan dit gevolgen hebben voor de tijdige uitbetaling van het voorschot.  

 

Betaling van het voorschot 

Voorschotten worden maandelijks uitbetaald door de gemeente aan de aanbieder. Voor jeugd en 

beschermd wonen wordt de uitbetaling verzorgd door de gemeente Maastricht. Voor WMO wordt de 

uitbetaling verzorgd door de afzonderlijke gemeenten. De gemeente stelt het voorschot betaalbaar 

conform onderstaand betaalschema.  

 

Nr. voorschot Datum 
betaalbaarstelling door 
gemeente 

1 20 januari 2015 

2 20 februari 2015 

3 20 maart 2015 

4 20 april 2015 

5 20 mei 2015 

6 22 juni 2015 

7 20 juli 2015 

8 20 augustus 2015 

9 21 september 2015 

10 20 oktober 2015 

11 20 november 2015 

12 21 december 2015 
Tabel 1 betaalschema voorschotten 2015 

 

Realisatieoverzichten  

Op basis van realisatieoverzichten zie figuur 1 wordt maandelijks aangegeven welke cliënten en 

arrangementen onderhanden zijn bij de zorgaanbieder. De aanbieder levert het realisatieoverzicht 

binnen 5 dagen na afloop van iedere maand aan bij de gemeente. Er wordt zoveel als mogelijk gebruik 

gemaakt van landelijke systemen zoals het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt(GGK), om in de 

informatiebehoefte te voorzien. De zorgaanbieder is verplicht om een zo’n actueel mogelijk bestand aan 

te leveren. 

 



Versie V0.4 
T.b.v. OT 26 november 2014 

Concept in bewerking 

3 
 

Figuur 1 Realisatieoverzicht 

 

Spiegelinformatie 

Op basis van spiegelinformatie (zie als voorbeeld Figuur 2) wordt maandelijks aangegeven welke 

eenheden per arrangement worden gerealiseerd en de realisatie per cliënt op basis van de DBC / Nza 

productcodes (zie Figuur 3).  

 

Figuur 2 Spiegelinformatie jeugdzorg A 

 

Format realisatieoverzicht zorgaanbieders

Nr 

beschik

king 

gemeen

te BSN

Geboorte

datum 

cliënt Naam

Clientnu

mmer

Arrange

ment

Arrange

mentsc

ode

Begindatu

m 

zorgtraject

Einddatum 

zorgtrajec

t

Reden 

beëindigin

g

Overgang 

kalenderjaar 

ja/nee Status AGB Aantal

Arrang

ement

starief

Debet/C

redit

Declarat

iebedra

g

Debet/C

redit Periode

gemeent

ecode

123456789

Achternaa

m, ABC 123456

Individuele 

begeleiding 

volwassen

en W100 1-4-2015 30-9-2015 nee

GOED-

EXTERN 30405060 1 35 Debet 35 Debet 9 941

Spiegelinformatie per gemeente 

Gegevensuitvraag Jeugd

Totaal 

aantal 

unieke 

cliënten 

in 2015 tarief Omzet

Dagen

H803

Dagen

H894

Dagen

H895 

H896

Dagen

H990 Omzet Omzet Totale omzet

omschrijving arrangement uren dagdelen etmalen uren dagdelen etmalen uren dagdelen etmalen 2015 productie  €    -    €    -    €    -    €    -    € -    € -    € -    € -    € -   vervoer code aantal tarief huisvesting

voorbeeld 110 24.516 24.516 45,00€      1.103.220€   -€        H880 500   8,60€   21.500€     1.124.720€   

Arrangementen Jeugd & Opvoedhulp/LVG/ ZG/LG/VG

Ambulante individuele jeugdbegeleiding 0 -€          -€                 -€        -€              -€                 

Ambulante groepsjeugdhulp 0 -€          -€                 -€        -€              -€                 

Ambulante behandeling 0 -€          -€                 -€        -€              -€                 

Residentiële behandeling 0 -€          

Residentiële behandeling 0 -€          -€                 -€        -€              -€                 

Crisisopvang 0 -€          

Crisisopvang 0 -€          -€                 -€        -€              -€                 

Logeren 0 -€          -€                 -€        -€              -€                 

Verblijf 0 -€          -€                 -€        -€              -€                 

Begeleid wonen 0 -€          -€                 -€        -€              -€                 

Arrangementen Jeugd GGZ

Behandeling GGZ 0 -€          -€                 -€        -€              -€                 

GGZ verblijf zonder overnachting 0 -€          -€                 -€        -€              -€                 

24 uurs verblijf GGZ 0 -€          -€                 -€        -€              -€                 

Arrangementen Dyslexie

Dyslexie diagnose 0 -€          -€                 -€        -€              -€                 

Dyslexie behandeling 0 -€          -€                 -€        -€              -€                 

TOTAAL 2015

Totaal productie per gemeente 

(uren van activiteiten cf 

toegepaste methodiek door 

aanbieder bij gegevensuitvraag 

contractering 2015)

Productie per gemeente uren 

van activiteiten niet declarabel 

vlg Nza

vervoer

Productie per gemeente 

declarabel vlg Nza richtlijnen NHC
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Figuur 3 Spiegelinformatie B 

 

De aanbieder levert de spiegelinformatie binnen 5 werkdagen na afloop van iedere maand aan bij de 

gemeente. Er wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van landelijke systemen zoals het Gemeentelijk 

Gegevens Knooppunt(GGK), om in de informatiebehoefte te voorzien. De zorgaanbieder is verplicht om 

een zo’n actueel mogelijk bestand aan te leveren. 

 

Per kwartaal vindt een evaluatie plaats, waarbij op basis van realisatieoverzichten en spiegelinformatie 

de hoogte van het voorschot wordt geanalyseerd. Indien nodig zal tot bijstelling van de hoogte van het 

voorschot worden overgegaan door de gemeente, echter voordat tot daadwerkelijke aanpassing van het 

voorschot wordt overgegaan vindt overleg plaats met de aanbieder.  

De gemeente is bevoegd, indien daartoe aanleiding is om de bevoorschotting per direct te beëindigen. 

Een aanbieder die op basis van voorschotten wordt gefinancierd, kan geen facturen indienen voor 

dezelfde geleverde prestaties. 

Indien de spiegelinformatie onduidelijkheden bevat voor de gemeente, neemt gemeente contact op met 

de betreffende aanbieder. Indien gedurende 2015 blijkt dat de gewenste spiegelinformatie onvoldoende 

informatie bevat, zal met terugwerkende kracht de gewenste informatie door de zorgaanbieder 

geleverd worden. Het is in het belang van beide partijen dat in deze bijlage de gevraagde informatie 

leidt tot de gewenste inzichten. 

Factuurnummer CC144514

Opdrachtnummer 1031234

Beschikkingsnnummer

BSN 123456789

Naam

Clientnummer 123456

Arrangement

Arrangementscode

Begindatum zorgtraject 1-4-2015

Einddatum zorgtraject 30-9-2015

Overgang kalenderjaar ja/nee nee

Status GOED-EXTERN

AGB 30405060

Aantal 1

Arrangementstarief 35

Berekend bedrag 35

Debet/Credit Debet

Declaratiebedrag 770

Debet/Credit Debet

Periode 9

gemeentecode 941

Productcode 170

Tarief

Aantal

Berekend bedrag

Debet/Credit
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Uitgangspunt is dat alleen de kosten die in het huidige systeem gedeclareerd kunnen worden, zijn 

opgenomen in de spiegelinformatie en in de gegevens aanlevering inkoop 2015. 

Eindafrekening bij bevoorschotting 

Uiterlijk binnen 1 maand na afloop van het kalenderjaar dient de aanbieder de definitieve 

eindafrekening in bij de gemeente. De eindafrekening dient voorzien te zijn van een verklaring van een 

bevoegde functionaris van de zorgaanbieder, dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Bij 

afwijkingen neemt de gemeente contact op met de zorgaanbieder. De gemeente handelt de ingediende 

eindafrekening binnen 9 maanden af. Het totaal van de geaccordeerde declaraties wordt vergeleken 

met het uitbetaalde voorschot en het verschil wordt binnen 6 weken verrekend na vaststelling van de 

eindafrekening. 

 

Facturatie 

Deze paragraaf bevat nadere afspraken over de facturatie.  

Betaling van nieuwe dienstverleners 2vindt plaats op basis van facturatie. 

De aanbieder dient maandelijks binnen 5 werkdagen na afloop van de maand een factuur in bij de 

gemeente waar de cliënt volgens het woonplaatsbeginsel3 toe behoort. Voor de aanbieders van 

jeugdhulp en beschermd wonen dient de factuur gericht te worden aan de gemeente Maastricht. Op 

deze factuur dient de gemeente vermeld te zijn waarop de factuur betrekking heeft.  

Op de factuur worden alleen die arrangementen in rekening gebracht die geheel zijn geleverd. Als 

bijlage bij de factuur dient de aanbieder een declaratie in. In de volgende paragraaf zijn de 

declaratievereisten genoemd.  

Gemaakte kosten voor consultatie en detachering dient altijd apart van arrangementen gefactureerd en 

gedeclareerd te worden bij de gemeente die hiertoe opdracht heeft gegeven.  

Declaratie 

Declaratievereisten 

De declaratie heeft betrekking op de arrangementen. De declaratie dient de volgende gegevens te 

bevatten: 

Algemeen 

1. Declaratienummer 

2. Declaratiedatum 

3. AGB code van de zorgaanbieder die de declaratie indient 

4. Gemeentecode van de gemeente voor wie de declaratie is bestemd 

                                                           
2
 Definitie nieuwe dienstverlener: dienstverlener die op 1 januari 2015 niet eerder zorg in natura heeft verleend 

binnen de gemeente en waar dus geen historische aantallen over eerdere jaren in de periode 2012 t/m 2014 voor 
de jeugd en WMO beschikbaar zijn. 
3
 Ter vaststelling van het woonplaatsbeginsel dient de handreiking van de VNG toegepast te worden door de 

zorgaanbieder. 
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5. Declaratieperiode (declaratie heeft betrekking op deze periode geleverde jeugdhulp:  

a. Begindatum; 

b. einddatum 

6. Totaalbedrag declaratie. 

Per cliënt 

1. Opdrachtnummer (indien dit nummer door de gemeente is verstrekt). 

2. Code type verwijzer 

3. BSN cliënt 

4. Geboortedatum cliënt (DD-MM-JJJJ) 

5. Codes geleverde arrangementen 

Per geleverd product 

1. Arrangementscode 

2. Bedrag arrangement 

Declaratieprotocol 

Het declaratieprotocol wordt begin 2015 bijgevoegd aan deze bijlage. 

Woonplaatsbeginsel (Jeugd) 

De bepaling van het woonplaatsbeginsel vindt plaats door de gemeente in het proces van de toegang. 

Indien proces via de arts loopt geeft de aanbieder een direct signaal naar gemeente waarvan zij denkt 
dat de juiste gemeente is. Gemeente doet een check woonplaatsbeginsel en geeft signaal retour aan 
aanbieder. Mocht het een andere gemeente zijn regelt de de ontvangende gemeente dat dit het signaal 
direct door gaat naar de andere gemeente. 
Er is in deze situatie geen ondersteuningsplan. Vraag is of dat er nog moet komen, een beschikking is 
altijd nodig, maar zonder ondersteuningsplan zijn de doelen niet bekend. 
Dienstverlening start direct, plan van aanpak volgt dezelfde route dan de andere casussen. 
 
Controleprotocol 

Het controleprotocol wordt begin 2015 bijgevoegd aan deze bijlage. 

Proces toegang/toeleiding 

a. Ondersteuningsplan geaccordeerd door burger 
b. Burger geeft toestemming delen informatie 
c. Besluit/beschikking mbt inzet arrangement 
d. Beide documenten gaan naar burger 
e. Via GGK en/of beveiligde email gaat signaal en (delen) van ondersteuningsplan naar aanbieder 
f. Aanbieder nodigt burger uit, burger kan zich ook zelf melden 

 

Ondersteuningsplan 
We werken met een format, waarbij bepaald is welke informatie er in een ondersteuningsplan minimaal 
aanwezig moet zijn. De vorm wordt verder niet voorgeschreven in 2015, gezien de diversiteit bij 
gemeenten/aanbieders en werkveld Wmo/Jeugd.  
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Het ondersteuningsplan dient de volgende gegevens te bevatten : 

- NAW 
- Problematiek 
- Woonsituatie 
- Bijzonderheden 
- Omgeving 
- Bestaande zorg en ondersteuning 
- Te bereiken doelen 
- Arrangement 
- Duur arrangement?? 
- Handtekening burger 

 
Het 1 gezin, 1 plan 1 regisseur van Jeugd is de basis van de format. Het gaat dus over de gewenste 
informatie die wordt vastgelegd (zie bijlage 1).  
Op termijn is verdere harmonisering (standaardisering en ICT) nodig.  
 

Plan van aanpak (artikel 11.5 DVO/bijlage 4)  

Proces 
a. Aanbieder en burger maken afspraken over zaken die leiden tot realisatie doelstelling 
b. Plan van aanpak opstellen 
c Burger geeft toestemming delen informatie  
d. Via GGK en/of beveiligde email gaat signaal en (delen) van plan van aanpak naar  

gemeente 
e. Dienstverlening start direct (of is al gestart bij het eerste gesprek) 

 
We werken met een format, waarbij bepaald wordt welke informatie er in een plan van aanpak  
minimaal aanwezig moet zijn. De vorm wordt verder niet voorgeschreven in 2015, gezien de diversiteit 
bij gemeenten/aanbieders en werkveld Wmo/Jeugd. 
 
Het plan van aanpak dient de volgende gegevens te bevatten : 

- NAW 
- Arrangement 
- Start datum zorg, plandatum einde zorg 
- Doelen en subdoelen, acties en tijd (hoe realiseren) 
- Handtekening burger 
- Eventueel p x q voor eigen bijdrage CAK?? (vraagpunt) 

 

Bijzondere processen 

Bijstelling doelstellingen 
Actie van aanbieder naar gemeente. Bij wijziging arrangement en duur is overleg en toestemming 
gemeente nodig. Indien doelstelling niet op tijd gerealiseerd altijd minimaal 1 maand voor einde 
indicatie actie vanuit aanbieder naar gemeente. 
Wisselen opdrachtnemer (art 11.7) 
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Signaal komt via burger of aanbieder naar gemeente. Gemeente informeert bij burger of aanbieder en 
neemt op basis van de informatie van beiden een besluit. Burger en aanbieder worden geïnformeerd. 
Indien er gewisseld wordt sluit de bestaande aanbieder het dossier met een rapportage waarin inzet en 
bereikte resultaten zijn opgenomen. Er volgt een nieuwe opdracht naar de nieuwe aanbieder door de 
gemeente, burger wordt door bestaande aanbieder warm over gedragen naar de nieuwe aanbieder dmv 
rapportage en gesprek. 
 

Lopende dienstverlening 1-1-2015 

De indicatiestellingen en ingezette dienstverlening op 1-1-2015 lopen door tot einde indicatie, er 
worden geen ondersteuningsplannen gemaakt. Gegevens worden opgenomen in administratie van de 
gemeente. Vraagpunt zijn de indicaties die langer doorlopen dan 31-12-2015. 
 

Gegevens burgers: inhoud en wijze van overdracht hiervan (artikel 13.1 en 13.2 DVO/bijlage 4) 

In de basis is contact tussen aanbieder en gemeente telefonisch en schriftelijk,  via beveiligde email en/ 
of GKK. 
De benodigde gegevens voor het ondersteuningsplan en plan van aanpak zijn in de formats opgenomen. 
De vorm wordt verder niet voorgeschreven in 2015, gezien de diversiteit bij gemeenten/aanbieders en 
werkveld Wmo/Jeugd.  
Burgers worden geïnformeerd over de vastlegging van de gegevens en om toestemming gevraagd om 
relevante gegevens met aanbieder en gemeenten te delen. Ook dit wordt vastgelegd. 
Bij het delen van informatie wordt voortdurend afgewogen of de informatie voor de andere partij 
noodzakelijk is, zie ook artikel 16. Daardoor kan het nodig zijn dat delen van ondersteuningsplan en plan 
van aanpak  uitgezonderd wordt van de gegevensdeling. 
 
Persoonsgegevens: digitale gegevensbewerking van standaarden o.g.v. sectorwetten (artikel 16.1 

DVO/bijlage 4) Zie aparte mail 
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Bijlage 5 Rapportages en evaluaties 

Looptijd 01-01-2015 t/m 31-12-2015 

Inleiding 

De in deze bijlage 5 opgenomen inhoud geldt voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 

december 2015. In 2015 zal de inhoud van deze bijlage desgewenst op basis van voortschrijdend inzicht 

voor het (de) daarop volgende ja(a)r (en) verder worden doorontwikkeld. 

Aanlevering verplichte informatie 

Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen verstrekken tenminste twee keer per jaar aan het 

CBS gegevens conform het Besluit Jeugdwet. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het 

Informatieprotocol  Beleidsinformatie Jeugd.  

Voor de gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is bepaald welke gegevens tot de basisset behoren en 

met ingang van 1 januari 2015 aangeleverd moeten worden door gemeenten. 

Gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein  

De gegevensset bestaat uit een basisset (gegevens die elke gemeente verzamelt voor beleidsinformatie) 

en een facultatieve set (betreft een set van verrijkende statistieken die optioneel verzameld worden). 

Onderwerp  Gegevenselementen  Opmerkingen  Basis/ 
facultatief  

Identificatie-gegevens  BSN  Met het BSN is geboortedatum, 
adres en geslacht ook 
beschikbaar, evenals een 
koppeling met de bij het CBS 
beschikbare informatie. In de 
gemeentelijke monitor wordt het 
BSN gevraagd bij maatwerk 
arrangementen (arrangement of 
individuele voorziening die niet 
vrij toegankelijke is en waarvoor 
een verwijzing nodig is) en niet 
voor vrij toegankelijke zorg en/of 
ondersteuning zoals algemene 
voorzieningen.  

Basisset  

Gebruik Sociaal Domein  Type maatwerk-
arrangement  

In overleg met gemeenten wordt 
het detailniveau van type 
arrangementen nader uitgewerkt. 
Dit betreft een gezamenlijk 
ontwikkeltraject. Voorgesteld 
wordt om vanaf 2016 een indeling 
te hanteren die past bij de nieuwe 
werkelijkheid en de beoogde 
transformatie en voor 2015 een 
indeling die past bij het 
overgangsjaar.  

Basisset  
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Intensiteit van de ondersteuning  Intensiteit betreft de zwaarte van de ondersteuning. In 
overleg met gemeenten wordt het detailniveau uitgewerkt.  

Facultatief  

Doel of perspectief van de 
ondersteuning  

In overleg met gemeenten wordt het detailniveau 
uitgewerkt. Vanuit jeugd wordt gesproken over perspectief 
(bijvoorbeeld stabiliseren crisissituatie, behandelen).  

Facultatief  

Begin - en einddatum  Hiermee wordt de duur van de ondersteuning inzichtelijk  Basisset  

Reden beëindiging  In overleg met gemeenten wordt een onderverdeling 
opgesteld. De reden van beëindiging geeft inzicht in de 
verschuivingen in de piramide van zorg en ondersteuning.  

Facultatief  

Totaal aantal cliënten 1e lijns 
ondersteuning  

Indien beschikbaar. Betreft informatie op 
gemeente/wijk/kern niveau, en geen informatie op 
persoonsniveau.  

Facultatief  

Instelling  Betreft het type instelling die de maatwerkvoorziening 
levert.  

Basisset  

Proces  Type verwijzer  In overleg met gemeenten wordt 
het detailniveau uitgewerkt 
(gedacht kan worden aan: 
gemeente, wijkteam, huisarts, 
jeugdarts, gecertificeerde 
jeugdinstelling, medisch specialist, 
geen verwijzer), indien 
geregistreerd ook verwijzing zelf  

Facultatief  

Datum aanmelding bij instelling  Hiermee worden wachtlijsten inzichtelijk (ten opzichte van 
begindatum maatwerkarrangement)  

Facultatief  

Financiën  Euro's per periode 
maatwerk-
arrangementen  

Euro’s per periode 1
e
 

lijns ondersteuning 

Euro’s per periode 
sociale 
basisvoorziening 

In overleg met gemeenten wordt 
voorgesteld om deze informatie 
(in elk geval in het eerste jaar) niet 
te publiceren, maar om te 
gebruiken als informatie voor 
gemeenten onderling om te leren 
en verbeteren bij vergelijking van 
resultaten. De indeling maatwerk, 
1

e
 lijnsondersteuning en de sociale 

basisvoorzieningen is afkomstig 
uit de meicirculaire. 

Facultatief  

Cliëntervaring 
(waar mogelijk op 
persoonsniveau) 

Ervaring 
toegangsproces 

Ervaring naar mate 
waarin ondersteuning 
bijdraagt aan de 
zelfredzaamheid en 
participatie 

Ervaren kwaliteit van 
ondersteuning 

De cliëntervaring is een wettelijke 
verplichting. De nadere uitwerking 
betreft een gezamenlijk 
ontwikkeltraject. 

Vooralsnog 
facultatief, 
mogelijk later 
basis 
vanwege 
wettelijke 
verplichting. 

Tabel 2 Bron:(visd) Definitieve-gegevensset-gemeentelijke-monitor-sociaal-domein-juni-2014 

 

Informatieprotocol 

Het informatieprotocol wordt begin 2015 bijgevoegd aan deze bijlage. 
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Consequenties succes- en faalfactoren (artikel 18.2/bijlage 5) 

Nader in te vullen. 

 

Monitoring van activiteiten, resultaten, prestaties (artikel 19.1/bijlage 5 

Cliëntervaring 

Per kwartaal dienen zorgaanbieders kwaliteitsrapportages m.b.t. tevredenheid en ervaringen van 

cliënten aan te leveren bij de gemeente. Deze onderzoeken zijn gericht op de vraag ‘Zijn cliënten 

geholpen met de hulp?  
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Formulier gegevens zorgaanbieder t.b.v. uitbetaling voorschot 

Ingevuld formulier verzenden aan: 

Gemeente <naam> 

T.a.v.<Naam/afdeling>  

<Postbus> 

<Postcode> <Woonplaats> 

 

Voor adressering zie Tabel 3. 

Naam crediteur (Juridische naam. De 
handelsnaam mag ook, als die in combinatie met 
het adres en woonplaats bij de Kamer van 
Koophandel is geregistreerd) 

 

t.a.v. Factuuradres 
 

 

Postcode  
 

 

IBAN Bankrekeningnummer 
 

 

BIC-Code 
 

 

Ondertekenaar verklaart dat gegevens naar 
waarheid zijn ingevuld. 

 

Datum ondertekening 
 

 

Plaats 
 

 

Handtekening 
 
 
 

 

Naam functionaris 
 

 

Functie 
 

 

Naam contactpersoon 
 

 

Functie contactpersoon 
 

 

Telefoonnummer contactpersoon 
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Tabel 3 Adressing gemeente tbv formulierzorgaanbieder tbv uitbetaling voorschot 

Gemeente Beek 
T.a.v.  
Postcode  
Postbus woonplaats 

Gemeente Nuth 
T.a.v.  
Postcode  
Postbus woonplaats 

Gemeente Brunssum 
T.a.v.  
Postcode  
Postbus woonplaats 

Gemeente Onderbanken 
T.a.v.  
Postcode  
Postbus woonplaats 

Gemeente Eijsden-Margraten 
T.a.v.  
Postcode  
Postbus woonplaats 

Gemeente Schinnen 
T.a.v.  
Postcode  
Postbus woonplaats 

Gemeente Gulpen-Wittem 
T.a.v.  
Postcode  
Postbus woonplaats 

Gemeente Simpelveld 
T.a.v.  
Postcode  
Postbus woonplaats 

Gemeente Heerlen 
T.a.v.  
Postcode  
Postbus woonplaats 

Gemeente Sittard-Geleen 
T.a.v.  
Postcode  
Postbus woonplaats 

Gemeente Kerkrade 
T.a.v.  
Postcode  
Postbus woonplaats 

Gemeente Stein 
T.a.v.  
Postcode  
Postbus woonplaats 

Gemeente Landgraaf 
T.a.v.  
Postcode  
Postbus woonplaats 

Gemeente Vaals 
T.a.v.  
Postcode  
Postbus woonplaats 

Gemeente Maastricht 
T.a.v. de heer Nico van Herten 
Postcode  
Postbus woonplaats 

Gemeente Valkenburg aan de G 
T.a.v.  
Postcode  
Postbus woonplaats eul 

Gemeente Meerssen 
T.a.v.  
Postcode  
Postbus woonplaats 

Gemeente Voerendaal 
T.a.v.  
Postcode  
Postbus woonplaats 
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Lijst met arrangementscodes 

Code Omschrijving 

J100 Ambulante individuele jeugdbegeleiding 

J110 Ambulante groepsjeugdhulp 

J120 Ambulante behandeling (Jeugd) 

J130 Residentiële behandeling 

J140 Crisisopvang 

J150 Logeren 

J160 Verblijf 

J170 Begeleid wonen 

J180 Behandeling GGZ 

J190 GGZ verblijf zonder overnachting 

J200 24 uurs verblijf GGZ 

J210 Dyslexie diagnose 

J220 Dyslexie behandeling 

W100 Individuele begeleiding volwassenen 

W110 Individuele ZG begeleiding volwassenen 

W120 Persoonlijke verzorging ADL volwassenen 

W130 Groepsbegeleiding ouderen 

W140 Groepsbegeleiding VG/LG volwassenen 

W150 Groepsbegeleiding ZG volwassenen 

W160 Kortdurend verblijf 

W170 VB Beschermd wonen 

W180 DB Beschermd wonen 

W190 Groepsbegeleiding LZA 

W200 Inloopfunctie GGZ 

JC10 Medewerker op MBO niveau (Jeugd) 

JC20 Medewerker op HBO niveau (Jeugd) 

JC30 Medewerker op WO niveau (Jeugd) 

JC40 Medisch specialist (Jeugd) 

JC50 Casemanager (Jeugd) 

JD10 Medewerker op MBO niveau (Jeugd) 

JD20 Medewerker op HBO niveau (Jeugd) 

JD30 Medewerker op WO niveau (Jeugd) 

JD40 Medisch specialist (Jeugd) 

JD50 Casemanager (Jeugd) 

WC10 Medewerker op MBO niveau (WMO) 

WC20 Medewerker op HBO niveau (WMO) 

WC30 Medewerker op WO niveau (WMO) 

WC40 Medisch specialist (WMO) 

WD10 Medewerker op MBO niveau (WMO) 

WD20 Medewerker op HBO niveau (WMO) 

WD30 Medewerker op WO niveau (WMO) 

WD40 Medisch specialist (WMO) 
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Lijst met gemeentecodes 

Gemeentenaam  gemeentecode  

Beek 888 

Brunssum 899 

Eijsden-Margraten 1903 

Gulpen-Wittem 1729 

Heerlen 917 

Kerkrade 928 

Landgraaf 882 

Maastricht 935 

Meerssen 938 

Nuth 951 

Onderbanken 881 

Schinnen 962 

Simpelveld 965 

Sittard-Geleen 1883 

Stein 971 

Vaals 981 

Valkenburg aan de Geul 994 

Voerendaal 986 

 


