De acht Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland,
Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk 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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Indienen facturen voor bekostiging volgens DBC
Omdat per 1 januari 2018 de DBC-systematiek eindigt, is het raadzaam om tijdig de facturen in
te dienen voor trajecten die volgens de DBC-systematiek nog bekostigd moeten worden. De
deadline om de laatste JB321 berichten in te dienen, is in de Achterhoek op 21 januari 2018. De
Achterhoekse gemeenten verzoeken aanbieders dringend om deze ‘deadline’ in de gaten te
houden.

Uitfasering DBC-systematiek GGZ
Per 1 januari 2018 is het niet meer mogelijk om de DBC (Diagnose Behandel Combinatie) te
gebruiken als bekostigingssystematiek. Op www.sociaaldomeinachterhoek.nl vindt u onder het
kopje ‘Praktische informatie’ alle benodigde documenten voor de overgang van de GGZbekostiging en de nieuwe processen die in 2018 gelden voor de GGZ.
Inmiddels hebben alle acht Achterhoekse gemeenten de afsluitende JW301 berichten verstuurd.
Voor cliënten van wie de zorg in 2018 doorloopt, is het vanaf nu mogelijk om een nieuw verzoek
tot toewijzing in te dienen. Dit is het JW315-bericht.

Financiële verantwoording Wmo en Jeugdwet
Nu het jaar 2017 ten einde loopt, breekt ook de periode van de financiële verantwoording aan.
Zorgaanbieders die actief zijn in de Achterhoekse gemeenten, hebben onlangs een brief
ontvangen over de wijze waarop er dit jaar verantwoord moet worden. De belangrijkste punten

uit deze brief leest u hieronder. Geldt de financiële verantwoording ook voor u(w organisatie),
dan kunt u uw documenten dit jaar aanleveren via het mailadres: m.bennink@montferland.info.
•

Financiële productieverantwoording: De productieverantwoording werkt op dezelfde
wijze als vorig jaar, waarbij er is gekozen voor een eenduidige werkwijze voor alle
gemeenten gezamenlijk en niet per gemeente afzonderlijk. Dit ontlast zorgaanbieders van
onnodige administratieve rompslomp en extra lasten en accountskosten. De financiële
productieverantwoording dient voor 1 maart 2018 ingediend te zijn. U kunt het model van
de financiële productieverantwoording voor de Wmo en Jeugdwet downloaden via: http://isociaaldomein.nl/formats-2017-model-productieverantwoording-wmo-en-jeugdwet

•

Accountantscontrole: De controleverklaring moet uiterlijk 1 april 2018 zijn ingediend. U
kunt het ‘Algemeen accountantsprotocol financiële verantwoording Wmo en Jeugdwet
2017’ downloaden via: http://i-sociaaldomein.nl/publicaties/landelijk-accountantsprotocol2017-financiele-productieverantwoording-wmo-en-jeugdwet.

De brief nog eens nalezen? Dat kan op www.sociaaldomeinachterhoek.nl onder ‘nieuws’.

Hoe zit het met de OVA Regeling?
Binnen de Achterhoek is de afspraak om de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling
(OVA) niet met opdrachtnemer te verrekenen. Onder 5.3.3. in het aanbestedingsdocument is te
lezen dat er geen sprake is van automatische jaarlijkse nominale aanpassingen ten behoeve van
loon- en prijsontwikkelingen. Wel zal de opdrachtgever de tarieven jaarlijks evalueren en
daarbij de nominale ontwikkeling van de Decentralisatie Uitkering Wmo 2015 en de Jeugdwet in
ogenschouw nemen, evenals de bezuinigingen die worden doorgevoerd. Voor 2018 zijn de
tarieven met maximaal 2% geïndexeerd.

CAK codes 2018
De CAK codes voor 2018 zijn bekend! De codes die u in 2018 dient te gebruiken, kunt u vinden
op www.sociaaldomeinachterhoek.nl

Aan- en afmelden cliënten Beschermd Wonen
Vanaf 1 januari 2018 hoeven zorgaanbieders die cliënten aan- en afmelden via het
berichtenverkeer (via de WMO305-berichten en WMO307-berichten), geen gebruik meer te
maken van het aan- en afmeldformulier beschermd wonen.
Aanbieders beschermd wonen die het proces voor de WMO307-berichten voor beschermd
wonen nog niet helemaal ingericht hebben in hun systeem, kunnen in 2018 nog gewoon gebruik
blijven maken van het aan- en afmeldformulier beschermd wonen. Dit formulier kunt u vinden
op www.sociaaldomeinachterhoek.nl.

Achterhoek vernieuwt visie op sociaal domein
‘Samenwerken om elkaar te versterken’ is komende jaren het centrale thema binnen het
sociaal domein Achterhoek. Althans, als het aan de acht Achterhoekse colleges van
burgemeester en wethouders ligt. Zij hebben onlangs de nieuwe regionale visie op het
sociaal domein vastgesteld.
De nieuwe visie is een vervolg op de visie uit 2013, die zich vooral richtte op de decentralisaties.
Deze nieuwe visie richt zich op de transitiefase waarin het gaat om het realiseren van de
beoogde inhoudelijke effecten van de transitie.
Effectieve en efficiënte samenwerking
Het uitgangspunt van de Achterhoekse gemeenten in de nieuwe visie is dat iedereen meedoet en
zijn/haar steentje bijdraagt, naar eigen kunnen. De gemeenten willen meer participatie, vitaliteit
en zelfredzaamheid van de inwoner realiseren. Maar ook minder bureaucratie, meer slimme
combinaties om reële resultaten te bereiken, een beperktere rol van de overheid en
vermindering van de inzet van overheidsgeld. De gemeenten zijn ervan overtuigd dat deze
effecten haalbaar zijn, mits er effectief en efficiënt wordt samengewerkt. En dan niet alleen als
gemeenten onderling, maar ook met en tussen aanbieders en de andere partijen in het sociaal
domein.
Preventie wordt belangrijk
De focus komt vooral te liggen op preventie en innovatie in het aanbod van ondersteuning. Zo
krijgen aanbieders komende jaren nadrukkelijk de opdracht om aan te sluiten op de
veranderende vraag uit de samenleving. De bedoeing is om flexibel op deze veranderende vraag
in te spelen. De rol van aanbieders en ook van andere partijen binnen het sociaal domein is te
zorgen voor effectievere hulpverlening en een verlaging van kosten. Een voortdurende
wisselwerking tussen gemeenten, aanbieders, andere partijen in het sociaal domein en inwoners
is in de Achterhoekse visie het ideaalplaatje.
Veel partijen hebben meegewerkt
Aan de vernieuwde visie hebben vertegenwoordigers van aanbieders van zorg en
ondersteuning, inwoners (onder andere Wmo-raden), wethouders en ambtenaren meegewerkt.
Het volledige visiedocument is te vinden op de website van Sociaal Domein Achterhoek.

