
Notulen iWMO overleg gemeente Dongemond  
Dinsdag 22 juni 2021 
  

1. Opening en vaststelling agenda 
De aanwezigen hebben zich voorgesteld. Vervolgens is de agenda vastgesteld. 
 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen vooraf. 
 

3. Vastelling notulen maart 2021 (vorig iWmo overleg) 
Notulen zijn vastgesteld. De aanwezigen hebben geen vragen over de notulen. 
 

4. Werkzaamheden contractmanagement  
Het contractmanagement houdt zich bezig met betrekking tot iWmo-berichtgeving met de input 
afkomstig van de gemeenten en Aanbieders.  Daarnaast houdt het contractmanagement zich bezig 
met de volgende wijzigingen in het iWmo-berichtenverkeer: 
1. Indien de wijziging leidt tot een wijziging in de werkwijzen (bijvoorbeeld van 4 weken-periode naar 
maand); 
2. Indien de wijziging een freeze-periode behoeft. 
 

5. Ruimte 301-bericht  
Het betreft de ruimte in een 301-bericht, zodat aanvullende relevante gegevens voor de indicatie 

hierin opgenomen kunnen worden.  De vraag is of het ‘opmerkingenveld’ in het 301-bericht leesbaar 

is en hoe de Aanbieders dit opmerkingenveld ervaren. Voorheen bleek het opmerkingenveld niet 

altijd goed leesbaar te zijn, maar er zou een update geweest zijn waardoor dit probleem opgelost is. 

De aanwezige Aanbieders (uitzonderingen daargelaten) geven aan dat aanvullingen in het 

opmerkingenveld goed leesbaar zijn.  

Indien aanbieders dit opmerkingenveld niet uit kunnen lezen, dan kan dit gemeld worden bij Lisa 

Cornel. Daarnaast zal dit aangegeven moeten worden bij de betreffende softwareleverancier.  

6. Factuur afkeuren / 325-bericht  

A. Snetselaar (gemeente Geertruidenberg) vraagt zich af hoe andere gemeenten omgaan met het 
afkeuren van een gehele factuur en het versturen van een 325-bericht. Als foutieve facturen 
verwerkt worden, komt er vervuiling in het systeem. R. de Kort vraagt na hoe hier mee om wordt 
gegaan bij gemeente Oosterhout en A. Snetselaar legt dit vraagstuk voor aan ICT. 
 

7. 307-bericht  
Het 307-bericht ziet op (tijdelijke) stop-berichten. De gemeenten geven aan dat het zeer wenselijk is 
om altijd een 307-bericht te versturen, indien de zorg (tijdelijk) wordt gestopt. De berichten zijn 
gekoppeld aan de CAK-bijdrage. Daarnaast heeft de gemeente dan zicht op onderbreking van de 
hulp.  
  

8. Moeilijkheden  
Geen moeilijkheden gemeld.  
  

9. Datum nieuw overleg  
Begin oktober. 
 

10. Rondvraag 
Er werd gevraagd of er gedeclareerd mag worden zonder een 305-bericht te sturen binnen de 
Dongemond. In de overeenkomst Wmo Begeleiding staat dat er altijd een 305-bericht verstuurd 



dient te worden voordat er gedeclareerd wordt. De start-zorg dient inzichtelijk te zijn voorafgaand 
aan de declaratie van de zorg.  
 
Acties  

• Het contractmanagement bespreekt met de werkgroep agendapunt 7.  
• Het contractmanagement bespreekt met de werkgroep agendapunt 10.  

 

Indien er vragen zijn over de notulen, dan kan contact opgenomen worden met Lisa Cornel via 

contractmanagementwmo.dongemond@inkoopwestbrabant.nl  

mailto:contractmanagementwmo.dongemond@inkoopwestbrabant.nl

