NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 30 – 2017

Aanbestedingsprocedures gemeente Venlo gepubliceerd
Op maandag 24 juli 2017 zijn de aanbestedingsprocedures Sociale en andere specifieke diensten voor de gemeente
Venlo gepubliceerd op Negometrix. Daarnaast is er een aankondiging gepubliceerd op TenderNed. De directe links
naar de verschillende tenders zijn nu ook te vinden op onze website.

Berichtenverkeer versie 2.1
Einddatum 315-bericht
Sinds de conversie naar berichtenverkeer versie 2.1 kan er ook een einddatum opgenomen worden in de 315
berichten. Omdat dit in het verdere proces veel voordelen oplevert, wordt het gebruik van een einddatum bij 315berichten vanaf 1 september 2017 verplicht gesteld door de gemeenten in de regio Limburg-Noord. Het 315-bericht
inclusief einddatum dient binnen twee weken na de start van de dienstverlening te worden verzonden.
Beschikkingsnummers
Sinds het 2.1 berichtenverkeer wordt op nieuwe 301-berichten ook een toewijzingsnummer meegegeven. We
verzoeken u dit nummer, indien bekend, te vermelden bij uw berichten.
Extra toelichting voor geïnteresseerden:
Het beschikkingsnummer is het besluitnummer aangevuld met 3 nullen. Format: BBBBB000 (12345000). Het
toewijzingsnummer is een nieuw veld, samen met het BSN-nummer is dit een unieke verwijzing naar een
indicatiebesluit. Dit lijkt sterk op het volgnummer van voorheen, maar is net iets anders:
- volgnummer verwees binnen een besluitdossier naar de betreffende indicatie
- toewijzingsnummer verwijst binnen een cliëntdossier naar de betreffende indicatie
Het toewijzingsnummer bestaat uit de gemeentecode, aangevuld met een oplopend nummer. Format:
GGGGNNNNN (098400001).
De Veelgestelde vragen-sectie op onze website is waar van toepassing aangepast.

Invoering extra berichten in berichtenverkeer
Per 1 januari 2017 hebben de gezamenlijke gemeenten in Limburg-Noord een zoveel als mogelijk uniforme
werkwijze voor het berichtenverkeer ingevoerd. Nu we een half jaar onderweg zijn is het tijd voor een actualisering
van deze uniforme werkwijze. Enerzijds ingegeven door landelijke ontwikkelingen die eraan komen, anderzijds ook
omdat de gemeenten in Limburg-Noord nieuwe functionaliteiten tot hun beschikking hebben. Dit alles leidt ertoe
dat we een volgende stap kunnen zetten in het uniform werken met betrekking tot het berichtenverkeer. Deze
volgende stap is vooral gericht op berichten met betrekking tot aanvraag (Jeugdwet 315 bericht), start (Jeugd en
Wmo 305 bericht) en einde zorg (Jeugd en Wmo 307 bericht). Om een uniforme werkwijze met betrekking tot deze
berichten te bevorderen hebben we deze berichten nader toegelicht, zie daarvoor dit document. We houden u via
de nieuwsmailings op de hoogte van de stand van zaken. Ook is de Veelgestelde vragen-sectie op onze website is
waar van toepassing aangepast.

Rapportage i-Sociaal Domein
i-Sociaal Domein heeft in april 2017 een rapportage gepubliceerd over de mate van toepassing van de landelijke
standaarden en voorzieningen van i-Sociaal Domein voor jeugd in het proces van contract tot controle. Deze
rapportage plaatst onze regio in categorie B, waarbij de categorisering loopt van A t/m E. Dit betekent dat voor 70%-

90% de landelijke standaarden en voorzieningen worden toegepast en ook uitgevoerd. De volledige rapportage en
het bijbehorende nieuwsbericht vindt u hier.

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.
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