NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 51 – 2018

Wijziging overeenkomsten Maatwerkdiensten Limburg-Noord per 1-1-2019
Per 1 januari 2019 wijzigen een aantal bepalingen in de overeenkomsten Maatwerkdiensten Limburg-Noord. U kunt
de ‘nieuwe’ overeenkomsten raadplegen op onze website. De gewijzigde passages zijn in de documenten
gemarkeerd, zodat u de wijzigingen gemakkelijk kunt vinden. U kunt ook hier klikken voor een overzicht van de
belangrijkste wijzigingen.

Instructie declaraties 31 december (herhaald bericht)
Vanaf 2019 worden facturen voor Jeugd, Participatie en Onafhankelijke cliëntondersteuning (JPO) per
kalendermaand ingediend. Voor de Wmo-facturen blijven de CAK-termijnen van toepassing.
Op 30 december 2018 loopt een CAK-termijn af, hierdoor blijft 31 december 2018 als het ware ‘over’. Als u op 31
december 2018 JPO-diensten verleent, kunt u deze ene dag separaat factureren. U kunt ervoor kiezen om dit te
doen:
via de oude werkwijze door middel van een 4-wekenfactuur over CAK-periode 1 van 2019;
via de nieuwe werkwijze door middel van een maandfactuur over december 2018.
Welke werkwijze u ook kiest, zorg ervoor dat deze factuur alleen JPO-diensten betreft die op 31 december 2018 zijn
geleverd.

Tarief Pleegzorg 2019
Het tarief voor het product Pleegzorg (iJw-code 44A07) wordt per 1 januari 2019 licht gewijzigd. Vanwege een vanuit
de Jeugdwet verplichte indexering van het deel pleegvergoeding wordt het tarief voor pleegzorg vanaf 1 januari
2019 €39,27 per etmaal.

Productieverantwoording 2018
Vandaag ontvangen alle financiële contactpersonen van onze aanbieders een bericht met informatie over het proces
omtrent de productieverantwoording over 2018. U kunt dit bericht hier terug lezen.

Kerstwens
Het team van de MGR wenst alle ontvangers van deze nieuwsmailing prettige feestdagen en een gelukkig en gezond
2019 toe!

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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