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Ontwikkeltafel Administratief-juridisch
Tot en met 6 september kon u op de virtuele ontwikkeltafel reageren op een aantal conceptvoorstellen van de
ontwikkeltafel Administratief-juridisch. De voorstellen betroffen de manier van opzeggen van de
Ontwikkelovereenkomst, de continue toetreding/uitbreiding van de Maatwerkovereenkomsten en het
drempelbedrag voor de controleverklaring voor Horst aan de Maas.
De tafel heeft geen reacties op de conceptvoorstellen ontvangen. De voorstellen zijn definitief vastgesteld en aan de
gemeenten voorgelegd ter besluitvorming. De gemeenten bespreken de voorstellen op 15 oktober.

Meerkosten corona: gemeenten Bergen en Horst aan de Maas
Eerder hebben wij u erover geïnformeerd dat het Protocol meerkosten sociaal domein Limburg-Noord vooralsnog
alleen gold voor de gemeenten Beesel, Gennep, Peel en Maas, Venlo en Venray. De gemeenten Bergen en Horst aan
de Maas zouden op een later moment besluiten of zij deelnemen aan het protocol.
Inmiddels kunnen we u meedelen dat:

de gemeente Bergen deelneemt aan het regionale protocol;

de gemeente Horst aan de Maas zelf een protocol heeft vastgesteld. Qua uitvoering sluit dit protocol zoveel
mogelijk aan bij het regionale protocol.

Per 1 januari 2021 nieuwe releases iWmo 3.0 en iJw 3.0 en Standaard administratieprotocol
Nieuwe releases iWmo 3.0 en iJw 3.0
Het zal u niet zijn ontgaan: per 1 januari 2021 gaan gemeenten en aanbieders werken met de nieuwe releases iWmo
3.0 en iJw 3.0. Met deze nieuwe release hebben Zorginstituut Nederland en het Ketenbureau i-Sociaal Domein
samen gewerkt aan de verdere vermindering van de administratieve lasten in het sociaal domein.
Release 3.0 levert het volgende op:

minder toewijzingsvarianten;

intensievere procesondersteuning bij Verzoek om Toewijzing (VOT) en Verzoek om Wijziging (VOW);

een strakker ingericht declaratieproces.
LET OP ! De release per 1 januari 2021 van 2.4 naar 3.0 is een Big Bang. Neem dus a.u.b. tijdig onderstaande
informatiestromen door.
Informatiestromen
Om u te helpen in deze wijzigingen zijn verschillende informatiestromen opgezet:
1. U kunt veel informatie vinden op de site van Zorginstituut Nederland:
https://www.istandaarden.nl/istandaarden/iwmo/ondersteuning-iwmo-30
Via deze link vindt u ook de ‘Migratiehandreiking iWmo 2.4 en iJw 2.4 naar iWmo 3.0 en iJw 3.0’ en het ‘Landelijk
draaiboek migratie iWmo 2.4 en iJw 2.4 naar iWmo 3.0 en iJw 3.0’.
2. Nieuwe versie Standaard administratieprotocol (SAP) waar deze veranderingen in meegenomen zijn:
https://i-sociaaldomein.nl/cms/view/57979259/wat-zijn-standaard-administratieprotocollen/57981226
3. Verder is het mogelijk om een online vragenuurtje bij te wonen via het Zorginstituut en het Ketenbureau (zie
hieronder).

Vragenuurtjes over release 3.0 in september en oktober (diverse data)
Om gemeenten en aanbieders te ondersteunen bij de implementatie van de release iWmo 3.0 en iJw 3.0 hebben
Zorginstituut Nederland en Ketenbureau i-Sociaal Domein diverse presentaties en documenten gemaakt. Maar we
kunnen ons voorstellen dat er nog veel vragen zijn. Daarom worden in september en in de eerste helft van oktober
diverse online sessies van anderhalf uur georganiseerd om vragen over de nieuwe release te beantwoorden. Per
sessie geldt een maximum van 25 deelnemers. De data en meer informatie over aanmelden vindt u via deze link.
Aanpassing contractafspraken
De handleidingen berichtenverkeer Wmo en Jeugd (bijlage 6 van de overeenkomst maatwerkvoorzieningen Jeugd en
Wmo) worden per 1 januari in overeenstemming gebracht met de inhoud van het SAP. De aangepaste handleidingen
worden tijdig aan u ter beschikking gesteld.

Publicatie marktconsultatie inkoop regionale taken ten behoeve van Beschermd Wonen, Maatschappelijke
opvang, Bemoeizorg en OGGZ Preventie sociaal domein Noord- en Midden-Limburg
De gepubliceerde marktconsultatie heeft betrekking op de volgende segmenten:
1. Beschermd wonen
2. Maatschappelijke opvang
3. Bemoeizorg
4. OGGZ Preventie
De volgende gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg zijn bij dit inkoopproject aangesloten: Beesel, Bergen, EchtSusteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo,
Venray en Weert.
De ambitie is om nieuwe overeenkomsten te sluiten met aanbieders met ingangsdatum 1 januari 2022.
Voor meer info zie onderstaande link:
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tende
rId=159171&tab=&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=False
De eerste marktconsultatie vindt plaats op woensdag 14 oktober 2020, van 9.00 – 12.00 uur. U kunt tot 5
oktober 2020 uw belangstelling kenbaar maken, conform de beschrijving op Negometrix.

Gemeenschappelijke aanbiedersessie uitgesteld
Meerdere aanbieders hebben zich in juli ingeschreven voor de aanbiederssessies van het Project sturing en inkoop
Sociaal Domein Noord-Limburg 2022. In augustus gaven we aan dat u allen zou worden uitgenodigd voor een
gemeenschappelijke aanbiederssessie die begin september zou plaatsvinden. Aangezien de gemeenten meer tijd
nodig hebben om de openstaande punten voor te bereiden, zal de bijeenkomst eind oktober of november
plaatsvinden.

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@sdln.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@sdln.nl
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl

