Nieuwsbrief Inkoopteam Sociaal Domein
Nr. 7 – november 2018
Beste zorgaanbieder,
Periodiek willen wij u door middel van deze nieuwsbrief informeren over de belangrijkste
ontwikkelingen, aandachtspunten en activiteiten rond de inkoop van de Zorg. We hopen u daarmee
beter te informeren zodat dat onze samenwerking ten goede komt.
Belangrijkste punten voor november 2018 zijn:
Algemeen
o

Vaststelling contractstukken 2019

Financieel
o
o
o
o

Jaarafsluiting 2017
Berichtenverkeer, nieuw declaratieprotocol 2019
Intrekkingen zonder creditering
UPDATE Problemen met crediteringen via de VNG Berichtenapp

Zorginkoop
o

Contracteringtenders 2019

Algemeen
Vaststelling contractstukken 2019
Op 13 november jl. heeft het college van burgemeester en wethouders van de centrumgemeente
Maastricht de contractstukken voor de inkoop Jeugd voor 2019 vastgesteld. Daarmee liggen ook de
tarieven voor 2019 vast. Alle contractstukken zijn tijdens de fysieke ontwikkeltafel van 12 oktober
behandeld en via Negometrix in de aanbestedingsprocedure opgenomen.
Voor wat betreft de contractstukken inclusief de tarieven Wmo en Beschermd Wonen voor 2019
geldt, dat inmiddels vijf van de zes betrokken gemeentebesturen hiermee hebben ingestemd. Deze
stukken zijn op 5 oktober jl. in de Ontwikkeltafel Wmo behandeld. De verwachting is, dat het
resterende college 27 november a.s. dit voorbeeld zal volgen. Zodra dit proces is afgerond laten we u
dit weten.
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Financieel
Jaarafsluiting 2017
Zoals ieder jaar ontvangen de zorgaanbieders in november 2018 een brief met aanwijzingen over de
jaarafsluiting. Wij verzoeken u de informatie goed door te nemen en de termijnen te eerbiedigen. In
het afgelopen jaar heeft het Inkoopteam Sociaal Domein veel extra werk gehad met betrekking tot
nabellen en mailen om de contractueel afgesproken informatie toch op te halen. In 2019 zal, indien
de informatie niet tijdig via Negometrix wordt ingediend direct een herinnering in combinatie met
een sanctievordering worden verzonden. Plan tijdig een afspraak met uw accountant in zodat deze
de gevraagde verklaring tijdig kan leveren. In de DVO en de brief vindt u welke informatie u voor
welke datum dient aan te leveren.
Berichtenverkeer, nieuw declaratieprotocol 2019
Het nieuwe declaratieprotocol voor 2019 is een feit. Het is belangrijk dat u het declaratieprotocol
goed doorneemt en daar waar nodig veranderingen binnen uw organisatie tijdig doorvoert. Ook in
2019 is het gebruik van het hele berichtenverkeer verplicht (inclusief start- en stop-berichten). Voor
Jeugd wordt het 315-bericht, verzoek om toekenning, breder ingezet. Tevens zijn de doorlooptijden
voor het aanbieden van 1Gezin1Plan1Regisseur op onderdelen ruimer geworden en dient het plan
gelijktijdig met het verzoek om toekenning te worden ingediend. Voor de alternatieve route wordt
om die reden in 2019 de ingangsdatum van de toekenning maximaal 8 weken na de datum van de
ontvangst van het verzoek gedateerd. Neem tijdig contact op met uw softwareleverancier om
eventuele wijzigingen ook technisch mogelijk te maken.
Intrekkingen zonder creditering
In 2017 en een deel van 2018 was het voor gemeenten niet mogelijk binnen een toekenning
wijzigingen aan te brengen. Administratieve fouten werden gecorrigeerd door in te trekken en
opnieuw toe te kennen. Dit had helaas tot gevolg dat een aanbieder dan moest crediteren en
opnieuw moest declareren over een toekenning die inhoudelijk niet of nauwelijks afweek van de
originele toekenning. In de afgelopen weken heeft het Inkoopteam Sociaal Domein een actie uitgezet
om achterstallige crediteringen van aanbieders op te schonen. Hieruit bleek dat een deel van de
achterstallige crediteringen voortkwam uit bovengenoemde oorzaak maar dat een ander deel echt
nog door de aanbieder gecrediteerd dient te worden. De door de aanbieder nog te crediteren
toekenningen hebben betrekking op toekenningen daar waar ter vervanging een ander arrangement
is toegekend dus waarbij is op- of afgeschaald. Het is de taak van de aanbieder om deze regels te
crediteren. Daar waar er sprake is van een vervangend arrangement bij een administratieve wijziging
zonder impact op de arrangementscode en de financiële waarde zal het Inkoopteam Sociaal Domein
de declaraties ontkoppelen van de ingetrokken toekenning en koppelen aan de nieuwe toekenning.
UPDATE Problemen met crediteringen via de VNG Berichtenapp
In de nieuwsbrief van juli jongstleden is in een item aandacht besteed aan de problemen rondom
crediteringen in de VNG Berichtenapp na de overgang naar berichtenstandaard 2.2.
De problemen deden zich voor bij situaties waarbij er ten tijde van berichtenstandaard 2.1
gedeclareerd was over een periode langer dan een maand. Na de overgang naar berichtenstandaard
2.2 kan er maximaal over de periode van één maand gedeclareerd/gecrediteerd worden.
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Inmiddels heeft de aangekondigde update van ZorgNed plaatsgevonden waardoor het Inkoopteam
Sociaal Domein crediteringen met een afwijkende looptijd succesvol kan afwikkelen mits alle cruciale
velden correct gevuld zijn.
Hieronder een en ander middels een voorbeeld toegelicht.
Toekenning met looptijd van 01-01-2018 tot 31-06-2018. Toekenning is gedeclareerd via een
declaratie over de periode van 01-01-2018 tot 28-02-2018. Toekenning wordt ingetrokken en
vervangen door een lange variant. Door de intrekking dient er een creditering plaats te vinden.
Berichtenstandaard 2.2 laat creditering over periode 01-01-2018 tot 28-02-2018 niet toe. Deze
creditering kan nu echter ingediend worden over de periode 01-01-2018 tot 31-01-2018. Het
Inkoopteam Sociaal Domein zal deze creditering vervolgens in ZorgNed handmatig koppelen aan de
declaratie waarna deze creditering succesvol verwerkt kan worden.

Zorginkoop
Contracteringtenders 2019
De volgende tenders zijn gepubliceerd op Negometrix (https://www.negometrix.com/):
Tender 104679; Wmo Beschermd Wonen
Tender 104673; Wmo
Tender 104678; Begeleiding Jeugdhulp
Tender 104028; Jeugdhulp
Inschrijvers kunnen uiterlijk tot en met woensdag 5 december 2018, tijdstip 10.00 uur, inschrijven
voor deze tenders. Inschrijvingen die na woensdag 5 december 2018, tijdstip 10.00 uur worden
ingediend, komen niet in aanmerking voor een dienstverleningsovereenkomst voor de betreffende
tender per 1 januari 2019.
Zorgaanbieders die tijdig inschrijven krijgen de mogelijkheid om eventuele gebreken in hun
inschrijving te herstellen.
Zorgaanbieders worden dringend verzocht om zo spoedig mogelijk, ruim voor de sluitingstermijn
van woensdag 5 december 2018, tijdstip 10.00 uur, hun inschrijving in te dienen!
Inkoopteam Sociaal Domein Zuid-Limburg heeft dan voldoende tijd om de inschrijving te evalueren
en eventueel te laten herstellen. De zorgaanbieder heeft dan voldoende tijd om haar inschrijving
eventueel te herstellen.

Neem bij vragen of onduidelijkheden contact met ons op via InkoopteamSD@maastricht.nl of bel
met 06 - 11 11 28 70.
Deze nieuwsbrief is ook digitaal te vinden op onze website https://www.sociaaldomein-maastrichtheuvelland.nl/ en https://www.jeugdhulpzuidlimburg.nl/.
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