Opmerking [KA1]:

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.
Nummer 13, maart 2017

‘Kennismakingsmarkt’ aanbieders en consulenten op 27 maart
Om consulenten van de acht Achterhoekse gemeenten kennis te laten maken met de ongeveer
250 aanbieders van zorg en ondersteuning organiseert de projectgroep inkoop een
kennismakingsmarkt op 27 maart in de Vijverberg in Doetinchem. U heeft daarvoor inmiddels
een uitnodiging ontvangen en de eerste aanmeldingen stromen binnen.
U kunt zich via helpdesk3dachterhoek@gemeenteberkelland.nl alsnog aanmelden. Dit kan nog
tot en met 10 maart.
Voor wie is de dag bestemd?
De speeddates zijn bestemd voor consulenten en/of medewerkers van het wijkteam. Ook
beleidsmedewerkers en wethouders krijgen een uitnodiging. Aanbieders krijgen een plekje op
de markt waar ze zich aan vertegenwoordigers van de acht gemeenten kunnen presenteren.
Wat willen wij van u weten?
Bij de aanmelding horen wij van u graag wie uw organisatie op de Kennismakingsmarkt
vertegenwoordigt. Eventueel kunt u ook aangeven wat de functie van die betreffende persoon is.
U kunt maximaal twee personen aanmelden.
Wanneer hoort u meer?
Na 13 maart krijgt u van ons aanvullende informatie. Dan krijgt u een overzicht van alle
aanmeldingen, hoeveel ruimte u heeft, of u de beschikking heeft over een achterwand en andere
relevante informatie.

Gunning tweede ronde aanbesteding op 15 maart
De termijn voor de tweede ronde in de aanbesteding is 1 maart gesloten.
Op 15 maart volgt via Negometrix de gunning die op 1april ingaat.

AGB-code in huisartsenprojecten voor monitor
Verschillende gemeenten in de regio Achterhoek hebben samenwerkingsprojecten met
huisartsen. Om dubbele registratie te voorkomen is het van belang dat voor de gemeentelijke
jeugdmonitor (van Initi8) de gegevens van de huisarts worden aangeboden.
De projecten zijn er op gericht om door de inzet van een praktijkondersteuner huisarts jeugd
GGZ en/of een specialistische ondersteuner kinder- en jeugdpsychiatrie te zorgen voor adequate
zorg en ondersteuning in de omgeving van het gezin. De verwachting is dat dit leidt tot minder
doorverwijzingen naar tweede lijns specialistische GGZ en dat dat helpt in het terugdringen van
de kosten in de jeugdhulp.
Gemeenten willen volgen of dit effect ook daadwerkelijk optreedt. Een groot deel van de
gegevens zijn al in de jeugdmonitor van Initi8 verwerkt. Om het beeld zo scherp mogelijk te
krijgen is het nodig dat ook de AGB-code ingevuld wordt. Dit betekent dat als u gegevens
aanlevert bij Initi8 ook de AGB-code meegeleverd wordt. Dit kan via uw systeem of via de
upload van een Excel bestand. Op die manier kunnen de administratieve lasten bij de
huisartsenprojecten verlaagd worden.
Op termijn wordt de jeugdmonitor van Initi8 gevuld vanuit de gemeentelijke systemen met
facturatiegegevens die via het berichtenverkeer worden geleverd. Dit betekent dat te zijner tijd
ook in het berichtenverkeer de AGB-code meegeleverd moet worden.

Aanleveren productieverantwoording 2016
Op dit moment ontvangen gemeenten de productieverantwoording over 2016. Het blijkt dat
deze niet altijd op de juiste plek binnenkomt. De Achterhoekse gemeenten hanteren één centraal
inleveradres: helpdesk3dAchterhoek@gemeenteberkelland.nl.
In nieuwsbrief nr .9 is aangegeven dat gemeenten slechts één werkwijze accepteren. Dat is
de werkwijze die is beschreven in een brief die op 31 oktober 2016 aan u is gestuurd. Deze
werkwijze sluit aan bij het landelijk accountantsprotocol 2016. Informatie is te vinden op
www.sociaaldomeinachterhoek.nl.

Op tijd aanleveren gegevens aan CAK
Aanbieders Wmo wordt gevraagd de gegevens van de cliënten zo spoedig mogelijk bij het CAK
aan te leveren. Zie hiervoor ook paragraaf 6.5.1.1.3 uit het aanbestedingsdocument. Als
aanbieders hiermee treuzelen is de cliënt de dupe. Die krijgt dan een gestapelde rekening vanuit
het CAK.

Probleem in 315-bericht
De acht gemeenten in de Achterhoek hebben de afgelopen periode meermaals JW315 berichten
van zorgaanbieders ontvangen die fouten bevatten. Hierdoor zijn de gemeente niet in staat om
het bericht (geautomatiseerd) te verwerken.

Op de site www.sociaaldomeinacherhoek.nl staat een memo fouten 315 bericht, waarin de
meest voorkomende fouten op een rij zijn gezet. We vragen u hier goed naar te kijken en de
aangedragen oplossingen toe te passen.

Nieuwe versie Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK)
Op 12 juni 2017 vindt de overgang van versie 2.0 naar versie 2.1 GGK plaats. Het gevolg is dat in
de nieuwe versie 2.1 GEEN 2.0-versie-bericht teruggestuurd kunnen worden.
Daarom is het van 30 mei t/m 12 juni NIET MOGELIJK heenberichten (naar aanbieders) te
verzenden. Gemeenten zullen VOOR DIE TIJD eventuele achterstand hebben moeten wegwerken.

Afrekeningsystematiek DBC in 2018
Op 31 december 2017 vindt er een harde afsluting van het 321-bericht plaats. Vanaf 1 januari
kunnen aanbieders GGZ alleen nog declareren via een 303-bericht. Dat betekent dat er per 1
januari 2018 nieuwe toewijzingen gestuurd moeten worden.
Geïndiceerde zorg uit 2017 kan tot 31 december via 321 gedeclareerd blijven worden, daarna
niet meer.

