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Vragen en antwoorden verplicht gebruik 305 en 307 berichten bij Jeugd en Wmo 
 
De Nieuwsmailing van week 45 over het verplicht gebruik van 305 en 307 berichten bij Jeugd en Wmo heeft geleid 
tot verschillende vragen van aanbieders. Deze vragen hebben we geclusterd en voorzien van een antwoord. 
Hieronder zijn de vragen en antwoorden opgenomen. 
 
Vraag: Is er ook een termijn bekend vanaf wanneer we een cliënt tijdelijk uit de ondersteuning dienen te melden? Is 
dit vanaf een maand en langer geen ondersteuning of pas vanaf twee maanden geen ondersteuning.  
Antwoord: bij een volledige kalendermaand. De gedachte is dat een tijdelijke stop pas relevant is als dit gevolgen 
heeft voor de eigen bijdrage. Voor het CAK is bepalend of er in een kalendermaand Wmo ondersteuning is geleverd 
of niet. Dit kan ook achteraf nog worden doorgegeven door de gemeente aan het CAK. 
Voorbeeld: een cliënt heeft tot 5 oktober ondersteuning ontvangen. Er vindt een tijdelijke stop plaats door ziekte 
van de cliënt. Op 9 december is de eerstvolgende dag dat er weer ondersteuning wordt geleverd. In oktober en in 
december is ondersteuning verleend en over die maanden wordt dus ook de eigen bijdrage geïnd. In de 
tussenliggende volle maand (= november) is geen ondersteuning verleend en daarmee is november de 
‘pauzemaand’.  
In dit voorbeeld stuurt u de gemeente een 307 bericht dat de ondersteuning per 5 oktober tijdelijk is gestopt en u 
stuurt een 305 bericht aan de gemeente dat de ondersteuning op 9 december weer is gestart. 
Als de ondersteuning al weer in de maand november zou zijn gestart, dan is zowel in de maanden oktober als 
november ondersteuning geleverd en wordt over beide maanden eigen bijdrage geïnd. In dat geval hoeft u geen 307 
en 305 berichten te versturen. 
 
Vraag: Het komt bij ons wel vaker voor dat cliënten, vanwege ziekte of ziekhuisopname, voor onbepaalde tijd geen 
ondersteuning ontvangen. Dit is echter vaak vooraf niet te bepalen voor hoe lang. Is het noodzakelijk dat we cliënten 
achteraf ook nog tijdelijk uit de ondersteuning melden? 
Antwoord: ja, achteraf melden is nodig; dit kan dan nog verwerkt worden bij het CAK. 
 
Vraag: Indien de einddatum van een toewijzing is verstreken en een nieuwe toewijzing ook al is ingegaan. Dienen we 
dan alsnog een 307 bericht te versturen over het afgelopen 301 bericht? 
Antwoord: Ja, dat is altijd verplicht. Deze verplichting is ook opgenomen in de Handleiding Berichtenverkeer Wmo 
gemeenten Limburg-Noord. Deze handleiding is een bijlage van de overeenkomst Maatwerkdiensten Wmo. 
 
Vraag: Is het nodig van alle cliënten alsnog een 305 bericht te versturen als dit nog niet is gedaan. 
Antwoord: Ja, dat is verplicht. Alleen als de ondersteuning al is beëindigd en afgesloten dan hoeft dit niet. 
 
Algemene toelichting 
Het Berichtenverkeer is zo ingericht dat de gemeenten een 305 bericht nodig hebben om een 307 bericht goed te 
kunnen verwerken. Als de gemeente een 305 bericht mist, gaat het fout als toewijzingen worden stopgezet. 305 en 
307 Berichten zijn systeemtechnisch aan elkaar gekoppeld. 
 
 
Ontwikkeltafels: voorstellen aangenomen door de gemeenten 
De gemeenten hebben op advies van de ontwikkeltafels besloten om de regio-overeenkomsten voor de 
maatwerkdiensten per 1 januari 2020 te wijzigen. De belangrijkste wijzigingen zijn: 
 
Administratie-juridisch 

 u declareert alle producten (ook Wmo) maandelijks via een 303D-bericht 

 vervoer bij ambulant wordt voortaan per enkele reis toegekend, voor reeds toegekend retourvervoer wordt een 
sterfhuisconstructie gehanteerd 



 u moet het merendeel van uw omzet halen uit het zelf (met eigen personeel) uitvoeren van de dienstverlening 

 u  moet een programma voor het versturen van beveiligde e-mail hebben en gebruiken. 

 u hoeft klachtenrapportages en klanttevredenheidsonderzoeken alleen nog op verzoek aan de MGR te 
verstrekken 

 in 2020 versturen de gemeenten zoveel mogelijk JW301 berichten binnen 5 werkdagen na ontvangst van de 315, 
vanaf 2021 doen ze dit met alle JW301 berichten. 

 
Wmo 

 dagbesteding: verheldering van het onderscheid tussen licht, midden en zwaar. 

 logeren: aanbieders logeren moeten aangesloten zijn bij de app ZorgBedWijzer en deze correct invullen/ingevuld 
houden. 

 Wlz: als u er kennis van krijgt dat een burger aan wie u ondersteuning biedt een indicatie voor de Wet langdurige 
zorg ontvangt, meldt u dit direct bij de gemeentelijke toegang en beëindigt u uw dienstverlening aan de burger. 

 
Tarieven logeren, vervoer dagbesteding en HbH 

 tarief logeren 2020     € 142,95 

 tarief vervoer dagbesteding basis 2020 € 13,52 

 tarief vervoer dagbesteding rolstoel 2020 € 21,62 

 tarief HbH 2020     € 29,30 

 tarief HbH 2021     € 29,78 plus indexering 2021 
 
U kunt de aangenomen OT-voorstellen hier inzien. 
 
 
Herhaald bericht: Declaratieperiode Wmo van 4 weken naar maand en 30 en 31 december 2019  
 
Vanaf 1 januari 2019 is de declaratieperiode voor de maatwerkdiensten Jeugd en Participatie en de Onafhankelijke 
cliëntondersteuning al gewijzigd van 4 weken naar maand. 
 
Voor de maatwerkdiensten Wmo bleef per 1 januari 2019 de declaratieperiode nog op 4 weken, omdat de CAK-
kalenderperiode werd gebruikt vanwege de eigen bijdrage bij het CAK. Omdat vanaf 1 januari 2020 het 
abonnementstarief Wmo van kracht wordt, is er ook voor de Wmo geen reden meer om te kiezen voor een periode 
van 4 weken. 
Daarom is vanuit de Doorlopende ontwikkeltafel unaniem (aanbieders én gemeenten) geadviseerd om ook voor 
Wmo vanaf 1 januari 2020 over te gaan naar maandelijks declareren. Dit unanieme voorstel is voorgelegd aan de 
Virtuele ontwikkeltafel en daarop zijn geen reacties van aanbieders binnengekomen. 
 
Op 21 november hebben de wethouders Sociaal Domein van de regiogemeenten Limburg-Noord akkoord gegeven 
op het voorstel en daarmee is definitief dat we ook voor Wmo per 1 januari 2020 overgaan van een 
declaratieperiode van 4 weken naar de periode maand. 
 
Belangrijk: 30 en 31 december 2019 
De overgang voor de Wmo van 4 weken naar maand heeft consequenties voor 30 en 31 december. Hiervoor dient 
als volgt gehandeld te worden: 
  
Op 29 december 2019 loopt een CAK-termijn af, hierdoor blijven 30 en 31 december 2019 als het ware ‘over’. In veel 
gevallen zullen op die dagen geen Wmo-diensten worden geleverd en kunt u op 1 januari 2020 overstappen op 
facturatie per maand. In de uitzonderingssituatie dat u wél op 30 en 31 december 2019 Wmo-diensten verleent, 
kunt u deze twee dagen separaat factureren.  
U doet dit door middel van een maandfactuur over december 2019. Zorg ervoor dat deze maandfactuur alleen 
Wmo-diensten betreft die op 30 en/of 31 december 2019 zijn geleverd. 
 
 
  

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/ontwikkeltafels/ontwikkeltafels


Telefonische bereikbaarheid MGR 
 
Wilt u contact met ons opnemen? Dat kan op twee manieren. Wij zijn telefonisch bereikbaar (088 – 678 15 00) op de 
volgende tijdstippen: 
Maandag 09.00-13.00 uur 
Dinsdag 09.00-13.00 uur 
Woensdag 09.00-13.00 uur 
Donderdag 09.00-13.00 uur 
 
En uiteraard per e-mail: info@mgrsdln.nl. 
 
 
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. 
 
 
MGR sociaal domein Limburg-Noord 
Raadhuisstraat 1 
5801 MB Venray 
info@mgrsdln.nl 
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl  
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