NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 26 – 2021

Deadline indienen corona meerkosten Q2-2021
Kwartaal 2 van 2021 is inmiddels verstreken. Corona minder- en meerkosten kunnen, conform de regels in het
‘protocol meerkosten sociaal domein Noord-Limburg 2021’, tot en met 31 juli 2021 worden ingediend via de
meerkostenportal op de website van de MGR.

Verwijsindex Jeugd
In het Programma van Eisen Maatwerkdiensten Jeugd wordt genoemd dat gebruik van de Verwijsindex verplicht is.
Vanaf 1 juli 2021 is er een nieuwe regiobeheerder Noord- en Midden-Limburg voor de Verwijsindex. Dit betreft
Marjo Kromhout - van der Meer, e-mail: m.kromhout@gennep.nl, telefoon: 0485 - 49 41 41.

Update materiele controle juli 2021
Sinds begin 2021 voert de MGR de materiele controle uit volgens het Algemeen controleplan dat te vinden is op de
site van de MGR. De basis voor deze controle is een handreiking die door de VNG is opgesteld.
Het stappenplan materiële controle in de Regeling Jeugdwet kun je zien als een trechter waarin de informatie bij het
verkrijgen van zekerheid over de rechtmatigheid van jeugdhulp geleidelijk wordt afgepeld. Steeds specifieker wordt
gekeken naar de uitbetaalde declaraties en daardoor wordt de informatie ook steeds duidelijker herleidbaar tot een
persoon. De laatste stap is het onderzoeken van medisch gerelateerde persoonsgegevens. Inzet van een
detailcontrole in het kader van materiële controle vindt pas plaats indien andere controlemiddelen geen zekerheid
bieden; dit ter bescherming van de privacy van de cliënt.
Bij het opstellen en uitwerken van een proces voor materiele controle is de intentie van de Jeugdwet deze controle
af te wegen in het kader van proportionaliteit (staat het belang in verhouding tot de vereiste inspanning?) en
subsidiariteit (is het controlemiddel de manier om het controledoel te bereiken of zijn er nog andere
mogelijkheden?) en kwaliteit.
De MGR krijgt met regelmaat signalen binnen over aanbieders. Gemeenten melden bij contractmanagement MGR
hun vragen die zij graag nader willen laten onderzoeken. Dit kunnen ook signalen zijn vanuit aanbieders en cliënten
zelf. Signalen hebben te maken met onder andere hoge uitnuttingspercentages, stapeling van hulp, jarenlange
hulpverlening waarbij het resultaat van de behandeling(en) uitblijft, declaratie terwijl de cliënt niet is geweest etc.
Daarnaast zijn wij als MGR bezig met het analyseren van data waaruit ook bepaalde signalen komen die erom vragen
nader onderzocht te worden. Samen met gemeenten proberen wij te voorkomen dat er ten onrechte wordt
gedeclareerd en ervoor te zorgen dat de kwaliteit van hulp op orde komt.
Door middel van het volgen van een stappenplan onderzoeken wij wat de signalen inhouden en welke stappen wij
kunnen nemen om dit verder aan te pakken.
Het betreft in eerste instantie een pilot voor het domein Jeugd. Wanneer de pilot succesvol is zal deze verbreed
worden naar de andere domeinen.
Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de MGR; contactpersoon is Ina Verspeek; e-mail:
ina.verspeek@sdln.nl.

Bereikbaarheid MGR
Wilt u contact met ons opnemen? Wij zijn bereikbaar via:
•
E-mail:
info@sdln.nl
•
Telefoon: 088 – 678 15 00 (ma-vr. van 9.00 tot 16.00 uur).

Uitschrijven/aanmelden
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich aan- of
afmelden, pas dit dan aan via uw account in de Kernregistratie Inkoop. Heeft u geen account? Meld u zich dan aan
via de homepage, beneden in het scherm. U kunt uzelf hier ook weer afmelden.
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