De acht Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Winterswijk, Oost Gelre, Doetinchem,
Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Montferland werken, daar waar mogelijk, samen binnen het
Sociaal Domein. In deze nieuwsbrief vindt u de laatste informatie over deze samenwerking.
Aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief kan via
helpdesk3dachterhoek@gemeenteberkelland.nl. Informatie is te vinden op
www.sociaaldomeinacherhoek.nl.
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Indexeringen doorlopende contracten Doetinchem
Als het gaat om de doorlopende contracten Wmo voor de gemeente Doetinchem is besloten dat
de gecontracteerde tarieven 2016 met 1,66% geïndexeerd worden. Dat nieuwe tarief kunt u
wijzigen in uw systemen door de indexering van 1,66% door te voeren en dit tarief af te ronden
naar boven naar het eerstvolgende tarief dat deelbaar is door 60. Dit geldt alleen voor producten
met de tariefeenheid ‘uur’.
Mocht u specifieke vragen hebben over deze indexering of over de wmo producten van de
gemeente Doetinchem in het bijzonder, neemt u contact op met contractbeheer@doetinchem.nl
of de bij u bekende contractbeheerder/accountmanager.

Bijeenkomst over werkwijze OHW en berichtenverkeer op 18 januari
Gemeenten hebben een uitvraag gedaan onder aanbieders naar de wens om de DBC’s bij
afsluiting te factureren via een 321 bericht of tussentijds door middel van Onder handen Werk.
De werkwijze voor deze OHW methode is verder uitgewerkt en inmiddels naar u verzonden.
Op 18 januari 2017 is er een bijeenkomst met de aanbieders en medewerkers van de gemeenten
om deze werkwijze goed door te nemen. Die wordt gehouden vanaf 14.00 uur in de DRU in Ulft.
Aanmelden kan via h.rijkhoek@bronckhorst.nl.

Aanleveren financiële verantwoording 2016
Op dit moment ontvangen gemeenten verzoeken van zorgaanbieders over de wijze waarop deze
hun financiële verantwoording over 2016 willen aanbieden. Eerder is in de nieuwsbrief
aangegeven dat gemeenten slechts één werkwijze accepteren. Dat is de werkwijze die is
beschreven in de brief van 31 oktober 2016. Deze werkwijze sluit aan bij het landelijk
accountantsprotocol 2016.

Adres aanlevering financiële verantwoording
Voor de acht Achterhoekse gemeenten kunnen aanbieders hun financiële verantwoording over
2016 sturen naar helpdesk3dAchterhoek@gemeenteberkelland.nl, onder vermelding van
‘financiële verantwoording 2016’.

Omzetting producten en codes van 2016 naar 2017
Gemeenten zijn in de laatste weken van 2016 gestart met het omzetten van de productcodes in
de administratieve systemen. De procesbeschrijving voor deze omzetting is met de aanbieders
gedeeld via de website www.sociaaldomeinachterhoek.nl.
In de komende maanden verwachten de gemeenten nog onvolkomenheden in de omzetting
tegen te komen. Dit zal ook aan de zijde van de aanbieders het geval zijn Het doel van ons allen is
om de administraties zo vlekkeloos mogelijk in te richten en het facturatieproces zo automatisch
mogelijk te laten verlopen. Gemeenten roepen de aanbieders op om contact op te nemen met de
gemeenten, wanneer er zaken onduidelijk zijn, of fouten zichtbaar worden.
De contactgegevens van de gemeenten hiervoor vindt u op www.sociaaldomeinachterhoek.nl
onder “Contact”. Vragen kunt u kwijt op helpdesk3dAchterhoek@gemeenteberkelland.nl.

Berichtenapp
We wijzen u op de landelijk beschikbare VNG Berichtenapp, waarmee u gratis, snel, makkelijk en
veilig WMO- en Jeugd\org-berichten kunt versturen en ontvangen. De informatie is te vinden op
https://berichtenapp.vng.nl.
Mocht u met uw software nog problemen ervaren met Vecozo, dan is deze berichtenapp een
goed alternatief.

Procesbeschrijving Berichtenverkeer gemeenten-aanbieders
In 2017 gaan we voor digitalisering en automatisering van het berichtenverkeer. Vanaf 1 januari
2017 kunnen zorgaanvragen niet meer met het bekende MAZ formulier worden aangevraagd,
alleen nog met een 315 bericht via Vecozo.
Alle gegunde aanbieders 2017 hebben vlak voor de Kerst de procesbeschrijving
berichtenverkeer toegestuurd gekregen. Die is ook te vinden op
www.sociaaldomeinachterhoek.nl.

