Dinsdag 8 oktober 2019, 11.30 – 13.00
Locatie : Gemeente Oosterhout
Aanwezigen :
Voorzitter : Susan van Loenen (contractmanager begeleiding Dongenmond)
Noortje van Loon (contractmanager begeleiding Dongenmond)
Martijn Zeegers (applicatiebeheer gemeente Oosterhout)
Miguel Brea-Piket (kwaliteitsmedewerker gemeente Oosterhout)
Helma ’t Lam (ASVZ)
An Snetzelaar (gemeente Geertruidenberg)
Jessica vd Heijkant (De Wijngaerd)
Miranda Stadhouders (DSO)
Sharona Stadhouders (DSO)
Ankie Vermeulen (SZZ)
Aschwin vd Eijnden (gemeente Oosterhout)
Caroline vd Schalk (De Enghoeve)
Anneke Schuring (De Molenhof)
Carla Segeren ( gemeente Drimmelen)
Susan Maris (Surplus)
Kelly Koks (Leermakers Zorggroep)

Agenda en verslag
1. Opening en vaststelling agenda .
Aangezien er een aantal nieuwe gezichten zijn, wordt er uitgelegd dat deze bijeenkomst 3 à 4
keer per jaar plaatsvindt en de onderwerpen van administratieve aard zijn. Een week voor de
vergadering wordt de agenda, samen met de notulen/verslag van het voorgaande overleg
verstuurd naar de genodigden.
Miguel geeft aan dat als iemand een verbetervoorstel heeft, dat op deze plek voorgesteld
kan worden. Dit is namelijk het platform van de Dongemond gemeenten.

2. Mededelingen (indexering tarieven en EB )
Indexering → Per 1 januari 2020 zal er een indexering plaatsvinden. Wanneer blijkt dat het
percentage OVA boven de 1,5 % uitkomt, dan wordt de contractueel vastgestelde 1,5 %
aangehouden. De colleges van alle betrokken Dongemond gemeenten moeten dit nog
officieel vaststellen. Uiterlijk in december zal hier uitsluitsel over gegeven worden. De
zorgaanbieders geven aan dat dit voor hen geen probleem is aangezien er pas eind januari
gedeclareerd zal gaan worden.
Eigen bijdrage → De gemeenten geven de data door aan het CAK, zij geven aan dat het dus
heel belangrijk is dat het 305 bericht op de juiste datum verstuurd wordt. De datum waarop
de cliënt daadwerkelijk in zorg komt is de datum waarop bepaald wordt vanaf wanneer de
eigen bijdrage betaald moet worden.

Het gebeurd nu regelmatig dat de start van de indicatie en
het 305 bericht gelijk lopen (vooral bij dagbesteding). De
zorgaanbieders geven aan dat dit kan liggen aan het feit dat het een herindicatie is, de client
is dan dus al in zorg. Maar ook gebeurd er dat de cliënt al is gestart en er dus met
terugwerkende kracht een indicatie komt.
Het invullen van start zorg is niet van invloed op de declaratie.
De Dongemond gemeenten gaan kijken of het voor hen nuttig is als ze het vinkje aanzetten
dat er niet gedeclareerd kan worden indien er geen 305 bericht is verstuurd door de
zorgaanbieder. Ofwel, zonder 305 bericht kan er niet gedeclareerd worden.

3. Notulen vorig overleg
- De problemen met de beschikkingsnummers in de gemeente Drimmelen is opgelost;
- De problemen met het factureren in de gemeente Geertruidenberg zijn grotendeels
verholpen;
- Het standaard administratieprotocol en iStandaard gaan wijzigen (zie tevens punt 4 van
de agenda, deze 2 liepen enigszins door elkaar heen).
In principe hebben de meeste zorgaanbieders geen voorkeur voor een 303-D of 303-F
bericht. Helma geeft aan dat zij een voorkeur hebben voor een 303-D bericht omdat het
bij sommige gemeenten lastig blijkt om bij 303F berichten “credits” te verwerken.
Het verzoek vanuit de zorgaanbieders is wel dat, als er overgegaan wordt, dat voor alle
gemeenten binnen de Dongenmond hetzelfde aangehouden zal worden.
Bij het moment van overgang zal belangrijk zijn of het kan binnen de systemen en of de
accountant akkoord gaat met het tijdstip van overgang i.v.m. de administratieve kant.
De Dongemond gemeenten gaat dit verder uitzoeken en houdt iedereen op de hoogte
via de mail.
Per 1 januari 2021 zal de CAK in plaats van per 4 weken naar “per maand” gaan. De
gemeente zullen dan nieuwe 301 berichten moeten gaan sturen. Met betrekking tot het
invoeren van deze verandering wacht de gemeente op het landelijke protocol.

4. Terugkoppeling iwmo bijeenkomst 26-09
Er is tijdens deze bijeenkomst geen nieuwe informatie verstrekt. Enkel dat gemeenten
gedurende 2020 de overgang 303-F berichten naar 303-D berichten en declaratie van 4weken periode naar maandperiode facturatie kunnen doorvoeren. Duidelijk blijft dat het
landelijk uiterlijk per 01-01-2021 van start gaat en er is geadviseerd om het zo ver mogelijk
aan het einde van het jaar door te voeren, uiteraard in overleg met de aanbieders.

5. Datum volgend overleg
Dinsdag 18 februari, 11.30 tot 13.00. Locatie : Gemeente Geertruidenberg, Vrijheidstraat 2,
Raamsdonksveer.

6. Rondvraag
Susan vraagt wat de nieuwelingen van het overleg vonden. Het overleg wordt als positief
ervaren en als het in de agenda’s past zal iedereen weer aansluiten volgende keer.
Verder geen vragen.

