NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 3 – 2020

Virtuele ontwikkeltafel Kwaliteitscriteria gezinshuizen
Van 18 tot en met 31 januari kunt u via de virtuele ontwikkeltafel reageren op een conceptvoorstel van de
doorlopende ontwikkeltafel Inhoudelijk. Het voorstel houdt in dat aan het PVE voor de maatwerkdiensten Jeugd de
eis wordt toegevoegd dat aanbieders Gezinshuis (perceel 5) voldoen aan de ‘Kwaliteitscriteria Gezinshuizen:
Kwaliteit van jeugdhulp in professionele gezinsvormen’ (2019) van het Nederlands Jeugdinstituut.

Verplicht gebruik van de 305 en 307 berichten bij Jeugd en Wmo
In de Nieuwsmailing week 45 staat een bericht over het verplicht gebruik van de 305 en 307 berichten bij Jeugd en
Wmo. We hebben daarover vragen gekregen en die zijn beantwoord in de Nieuwsmailing week 49.
Over het gebruik van de 307-berichten hebben we nog enkele aanvullende vragen gekregen in verband met
zogenoemde verlengingen. Het antwoord daarop is:
Als het gaat om enkel het opschuiven van een einddatum binnen een toewijzing, dan is er op dat moment geen 307
verplicht. Die 307 is dan pas verplicht bij de daadwerkelijke stop dienstverlening binnen die toewijzing.
Hierbij moeten we wel opmerken dat het opschuiven van een einddatum binnen een toewijzing bij de gemeenten
van onze regio bijna niet voorkomt.
Binnen onze regio kennen we eigenlijk geen verlengingen. Bij ons zijn dat nieuwe toewijzingen via een nieuw 301bericht. Bij ieder einde dienstverlening binnen een toewijzing is dan ook een 307-bericht verplicht.
We hebben dit ook nog nagevraagd bij i-Sociaal Domein en uit hun antwoord blijkt dat onze werkwijze correct is en
dat we alleen een uitzondering hoeven te maken bij het opschuiven van de einddatum binnen een toewijzing.

Facturen 30 en 31 december 2019
Zoals bekend moeten alle declaraties over 2019 uiterlijk op 31 januari 2020 zijn ingediend om nog voor betaling in
aanmerking te kunnen komen. De Wmo-dossiers bij de gemeenten worden echter pas omgezet naar maandbetaling
na de datum van 31 januari 2020. Dit betekent dat eventuele declaraties over 30 en 31 december 2019 pas na 01
februari 2020 verwerkt kunnen worden door de gemeenten. Deze declaraties kunnen nu wel al worden ingediend,
maar kunnen in januari nog niet verwerkt worden. Daarom wordt de termijn voor het indienen van declaraties over
30 en 31 december 2019 verlengd tot 01 maart 2020.

Informatiemail Productieverantwoording 2019
Vandaag is een nieuwe informatiemail verstuurd naar alle financiële contactpersonen over de
Productieverantwoording 2019. U kunt dit bericht hier nalezen.

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.
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