
Voorstel Reactie Afweging Aangepast 
voorstel  
n.a.v. 
reactie? 

1. Termijnen voor backoffice  Een termijn toevoegen voor 301 indien er een keukentafelgesprek heeft plaatsgevonden. 

 Indien het 301 bericht uitblijft kunnen wij niet voldoen aan de termijn van 1 maand na afloop factuurperiode. Graag 
hierbij vermelden dat deze termijn alleen van toepassing is indien er een 301 bericht verstuurd is.  

 

Voor het opstellen van een leefzorgplan en van de beschikking voor de 
inwoner gelden termijnen (6 plus 2 weken na melding burger). Op het 
moment dat een gemeente de beschikking verstuurt, geeft ze ook een 301 
aan de aanbieder af. 
 
Extra voorstel: een 301 wordt verstuurd op het moment dat een beschikking 
wordt afgegeven of binnen 2 weken na de schriftelijke bevestiging aan de 
aanbieder dat eerder met de dienstverlening mag worden gestart  

ja 

  20-dagentermijn voor versturen van 304 geeft aanbieders te weinig verwerkingstijd om eventuele afkeur op te 
lossen.  

 Eenduidige definitie van dagen: of alles werkdagen of alles dagen. 

 De 20-dagentermijn is conform i-standaarden. In de praktijk wordt een 
304 vaak veel eerder verstuurd. Maar juist als er iets niet klopt aan de 
factuur, hebben gemeenten soms langer tijd nodig.  

 In i-standaarden worden zowel dagen als werkdagen gebruikt. Deze 
termijnen zijn voldoende helder. 

nee 

 Duidelijk vermelden dat 315 en 316 alleen voor de Jeugdwet gelden. Akkoord ja 

2. Duidelijkheid eisen A3 t/m A6 
PvE 
 

eis A4: systeemgericht werken en in staat zijn om ondersteuningsvragen vanuit een breed perspectief en alle 
levensgebieden te bekijken: de AVG en beroepscode verzetten zich tegen het in de intake fase actief bevragen op de 
verschillende leefdomeinen.  

Eis A4 beperkt zich niet tot de intakefase. Professionals bezien de hulpvraag 
vanuit een breed perspectief en in samenhang, rekening houdend met de 
AVG en de beroepscode. 

nee 

3. Verwijzer niet op de factuur In de IJW 315 vermelden wij de verwijzer. Mocht er iets aangepast moeten worden op deze factuur dan zal dat altijd in de 
i-standaard moeten worden opgenomen (landelijk). 

De factuur is niet de 315. Conform de i-standaarden hoeft alleen in de 315 de 
verwijzer te worden vermeld, en niet meer op de factuur.  

nee 

5. Afspraken uit nieuwsmailings  
 
303-berichten, facturen, 
declaraties 

 factureringstermijn met betrekking tot 303-berichten/facturen/declaraties aanpassen aan nieuwe factureringstermijn 
van voorstel 6. 

 De over te nemen afspraken leiden ertoe dat de uiterlijke ‘indientermijn voorbetaling’ van 6 maanden steeds verder 
afneemt tot uiteindelijk 1 maand. Afspraken heroverwegen. 

 Akkoord 

 Het is een bewuste keuze geweest. De ene Afspraak betreft 
indienen van facturen gedurende het kalenderjaar. De andere 
afspraak betreft een aanvulling vanwege de financiële jaarafsluiting.  

ja 

 Facturatie binnen 1 maand is nog niet altijd haalbaar, voor de noodzakelijke systeemaanpassingen zijn we afhankelijk van 
landelijke software leverancier. 

In het voorstel is opgenomen dat er een bepaling m.b.t. overmacht in de 
overeenkomst komt, waarmee dit probleem wordt ondervangen.  

nee 

Nieuwe indicaties GGZ en 
Verlenging indicaties GGZ 
 

 De woorden “bij voorkeur” in de instructie laten vervallen, beveiligde e-mail is verplicht. 

 De laatste zin op blad 1 van de instructie aanvullen met: “U vult in het nieuwe JW 315 bericht de oorspronkelijke 
verwijzer in.” 

 Akkoord 

 Akkoord 

ja: voorstel+ 
instructie 

  In de over te nemen tekst beschrijven op welk moment er meer minuten kunnen worden aangevraagd: bij aanvang of 
gedurende/aan het einde van het traject. 

 is de te verzenden mail ter info of ter beoordeling? Wat is de toegevoegde waarde indien het alleen om een 
informatieve mail gaat? 

 In de instructie opnemen dat de gemeenten verwachten dat een aanbieder de gemeentelijke toegang uitnodigt bij de 
evaluatie van de behandeling. 

 De minuten kunnen worden aangevraagd op het moment dat naar alle 
redelijkheid blijkt dat er meer dan 5000 minuten nodig zijn.  

 De mail is een formaliteit (‘informatief’), die leidt tot een aangepast 301-
bericht. Er vindt geen inhoudelijke afweging door gemeenten plaats. 

 De AVG lijkt zich tegen een verplichting te verzetten dat gemeentelijke 
toegang aansluit bij evaluatie voor verlenging. We voegen toe aan de 
instructie dat het ook bij verlenging de voorkeur heeft dat de aanbieder 
overlegt met de gemeentelijke toegang.  

ja: instructie 

 Een behandeling kan na 1,5 tot 2 jaar nog steeds effectief zijn, bijvoorbeeld voor chronische cliënten of medicatie 
controle.  

Ten overvloede: de opmerking is correct, daarom staat in de voetnoot dat er 
uitzonderingen mogelijk zijn. 

nee 

Handleiding berichtenverkeer 
Jeugd Limburg-Noord 

De flexibiliteit in het verdelen van uren over de looptijd van de beschikkingen ook toepassen bij bv. partiele pleegzorg.  De ontwikkeltafel gaat inventariseren bij welke producten behoefte 
aan/aanleiding voor deze werkwijze bestaat en doet er op een later moment 
een voorstel voor. Voor nu hanteren we de handleiding zoals voorgesteld. 

nee (nog niet) 

Facturatie behandeling dyslexie Het behandeltraject dyslexie wordt ingezet als 2 stuks. Hiermee kan bij aanvang van de behandeling de helft in rekening 
worden gebracht, en bij eind van de behandeling de andere helft van de afgesproken trajectprijs. 

We voegen aan het voorstel toe dat de facturatie in twee helften geschiedt. 
 

ja 

6. Factureren per maand 
 

Ook de Wmo per maand factureren: 
o voor ons technisch niet mogelijk om bij 1 gemeente enkele producten per maand te factureren en andere producten 

per 4 weken.  
o CAK aanlevering staat los van facturatie.  

Zolang de CAK-periode 4 weken is, houden we facturatie van Wmo per 
4 weken. Dit gebeurt in veel regio’s. De gemeenten nemen met de aanbieder 
contact op om mee te denken over de oplossing van het technische 
probleem. 

nee 

 Ook de Wmo per maand factureren:  
o alle financieringsstromen lopen dan gelijk in de facturatie.  
o bij de 4-wekelijkse perioden leidt de "overgebleven dag(en) (dit jaar 31/12)" altijd tot extra werk bij de jaarafronding 

en accountantscontrole.  

Zie hierboven nee 

7. Aanwezigheid aanbieder bij 
een keukentafelgesprek 

Vormgeving en uitvoering keukentafelgesprekken optimaliseren: hoe door de gemeenteprofessional gedegen de 
hulpvraag (en de vraag achter de vraag), risico-en beschermende factoren, veiligheid, enz. in kaart wordt gebracht wisselt 

De ontwikkeltafel leidt het signaal door naar de werkgroep Toegang van de 
regiogemeenten (RWG Toegang). 

nee 



nog (te) sterk. Hierin zou het zinvol zijn wanneer de gemeente de zorgaanbieder ook benut wanneer de zorgaanbieder al 
voor het keukentafelgesprek telefonisch of via e-mail met de cliënt contact heeft gehad (en de cliënt zelf naar de 
gemeente heeft verwezen).  

  Als de burger al bekend is met een zorgaanbieder, zijn/haar keuzevrijheid mee laten spreken.  

 kijken naar de effectiviteit van de volgorde keukentafelgesprek - zorgmatchgesprek - intakegesprek. Aanbieder is 
soms zoekende wat er in een zorgmatchgesprek nog uitgevraagd moet en wat er evt. vanuit het keukentafelgesprek 
al helder is.  

 De toegang bepaalt of het meerwaarde heeft om de aanbieder te laten 
aansluiten bij het gesprek. Een burger mag altijd zijn voorkeur voor een 
aanbieder uitspreken en de toegang zal hier, indien passend, ook gevolg 
aan geven. 

 Signaal doorgeleiden naar de RWG Toegang om te kijken naar het 
voorkomen van ‘dubbel uitvragen’. 

nee 

 Het alleen op uitnodiging van de Toegang aanwezig zijn van een aanbieder bij een keukentafelgesprek kan soms de 
keuzevrijheid van de burger kan beperken. Mag een aanbieder bij het gesprek aanwezig zijn als de burger daarom vraagt 
en daarvoor kiest? 

De toegang bepaalt of het meerwaarde heeft om de aanbieder te laten 
aansluiten bij het gesprek. Een burger kan altijd aangeven dat hij/zij het 
prettig vindt als een bepaalde aanbieder aanwezig is en de toegang zal hier, 
indien passend, ook gevolg aan geven. Een burger kan altijd zijn voorkeur 
voor dienstverlening door een bepaalde aanbieder uitspreken en de toegang 
zal hier, indien passend, ook gevolg aan geven.  

nee 

9. Indeling licht-midden-zwaar 
jeugd 

De begrippen ‘kortdurend’ en ‘methodisch’ nader definiëren. Ontwikkeltafel pakt dit onderwerp terug en bekijkt welke status het 
document krijgt en welke toevoegingen passend zijn naar aanleiding van de 
reacties.   

voorstel 
aangehouden 

 In de praktijk wordt er niet altijd vooraf gekeken of de problematiek licht, midden of zwaar is.  Zie hierboven.  
 

voorstel 
aangehouden 

  De praktijk is weerbarstiger dan op papier. Het zou goed zijn om aan de hand van een aantal casussen de 
matrix/indeling toe te passen en onafhankelijk van elkaar te scoren in welke categorie de casus zou moeten vallen.  

 Een mooie aanvulling zou kunnen zijn als zorgaanbieders worden uitgenodigd om hun aanbod/werkwijze en 
methodiek inhoudelijk kort te beschrijven zodat het nog beter inzichtelijk wordt wat er geboden wordt, voor welke 
doelgroep met welke hulpvraag en hoe er gewerkt wordt. Dit maakt het inschatten, matchen en procesregie voeren 
door de gemeente eenvoudiger. 

Zie hierboven. 
In de aanbieders zoektool kunnen aanbieders deze informatie ontsluiten. 
(specialisaties/doelgroepen en een vrije omschrijving van activiteiten). Er kan 
via het vrije zoekveld op deze informatie worden gezocht. In de praktijk 
maken weinig aanbieders hier gebruik van.  

voorstel 
aangehouden 

  Het komt geregeld voor dat ik een verwijzing krijg voor behandeling midden of zwaar maar ik die niet als zodanig mag 
factureren. Wanneer behandeling zwaar wordt uitgevoerd binnen mijn praktijk (behandeling licht wordt in rekening 
gebracht) is er altijd een samenwerking met andere zorgaanbieders en dat ervaar ik als zeer prettig en een grote 
meerwaarde voor de cliënt en zijn/haar systeem. 

 De opsomming nog duidelijker neerzetten (naast kortdurend en methodisch) omdat het met deze twee aspecten toch 
een grijs gebied kan blijven.  

 Toevoegen hoe gemeente en zorgaanbieder elkaar kunnen vinden om samen te bepalen of het licht, midden of zwaar 
is.  

Zie hierboven. 
Als een aanbieder niet is gecontracteerd voor zwaar, mag zwaar ook niet 
worden uitgevoerd. 

voorstel 
aangehouden 

  De praktijk zal moeten uitwijzen of de samenwerking, die nodig is om dit goed in te vullen, inderdaad voldoende op 
gang kan komen. Als zorgaanbieder zul je duidelijk moeten zijn in wat je wel/niet kunt bieden en keuzes moeten 
maken op welke percelen je aanbesteedt.  

 De verwijzers die uitgaan van de MGR zorgtool, kijken in eerste instantie vanuit de doelgroep en hulpvraag. Ik kan me 
voorstellen dat daarbij dan in de zoektool gezocht wordt naar aanbieders binnen b.v. L en M en vraag me af of men 
dan voldoende zicht heeft op zorgaanbieders die een heel goed (kortdurend en methodisch) aanbod hebben in de 
categorie Z. 

Zie hierboven. voorstel 
aangehouden 

14. Intake  In de regio Limburg-Midden wordt gesproken over een vormvrij aanmeldgesprek. Het verkennen van de hulpvraag 
met de cliënt wordt valt onder de intake, deze wordt wel vergoed.  

 De Intake valt volgens ons onder de behandeling.  

 We worden er steeds meer mee geconfronteerd dat meerdere gesprekken nodig zijn om tot een goede 
vraagverheldering te komen. Ook vinden intakes vaker gesplitst plaats tussen b.v. beide ouders vanwege 
problematiek. En vaak is niet alle relevantie informatie vooraf beschikbaar, deze wordt gemist of niet gedeeld, wat 
maakt dat Intakes langer duren.  

Er worden verschillende betekenissen gegeven aan het begrip intake. We 
kiezen ervoor om de intake in de overeenkomst te definiëren als het 
kennismakingsgesprek, zorgmatchingsgesprek of screening. Dat zich richt op 
een eerste inschatting van de hulpvraag, de beoordeling of deze passend is 
voor de aanbieder en de inschatting van het te volgen behandeltraject. Dit 
gesprek wordt niet vergoed.  

ja 

 Het is redelijk dat screening : "een eerste inschatting van de hulpvraag, de beoordeling of deze passend is voor de 
aanbieder en de inschatting van het te volgen behandeltraject", niet vergoed wordt.  
Echter het intakegesprek komt hierna en dient wel voor vergoeding in aanmerking te komen. Het intakegesprek is binnen 
de specialistische ggz onderdeel van de diagnostische fase, wat weer onderdeel is van het totale behandeltraject. 
Gedurende het intakegesprek start de therapeutische relatie tussen cliënt en diens behandelaar(s) en vindt o.a. 
anamnese, contextueel onderzoek en evt. andere onderzoeken plaats (bv. een psychiatrisch onderzoek). Dit alles met 
inzet van wetenschappelijk bewezen diagnostische instrumenten. Afhankelijk van de problematiek en de situatie van de 
cliënt kan deze diagnostiekfase kort zijn en bestaan uit één intakecontact, of langer zijn en bestaan uit meerdere 
intakecontacten en/of diagnostische onderzoeken. 

Zie bovenstaand.  
 

ja 

 De intake hoort bij het traject en hoort daarmee dus vergoed te worden. Het is de start, de opstap in de werkrelatie Zie bovenstaand. ja 



waarin het voorwerk van de gezinscoach-jeugdconsulent met de jeugdige, de ouders en zorgaanbieder met elkaar wordt 
afgestemd. Hier wordt de basis gelegd voor vertrouwen om met elkaar aan de slag te gaan.  

 Vaak heeft de gezinscoach al een inschatting gemaakt of de hulp die gevraagd wordt, passend is en volgt er een 
intakegesprek. Dit gesprek is nodig om de juiste hulp te gaan bieden en de juiste doelen te stellen. Ik vind het dus fair dat 
deze kosten wel vergoed worden 

Zie bovenstaand. ja 

 Het is fair om een intake/zorgmatching niet vergoed te krijgen. Daar staat wel tegenover dat het in de intake (max. 60 
minuten) dan ook moet kunnen gaan over afstemming, samenwerking, wat de zorgaanbieder biedt, doelen, hoe er 
gewerkt wordt, enz. Dat vraagt van de gemeente dat de gezinscoach/jeugdconsulent het voortouw neemt en een 
samenvatting geeft van relevante informatie uit het keukentafelgesprek over de precieze hulpvraag, risico-en 
beschermende factoren, eerder ingezette zorg en de inschatting van veiligheid. Ik maak nog regelmatig mee dat ik dit ter 
plekke nog (deels over) moet doen, waardoor er ter plekke al (gratis) hulp verleend wordt door mij door afspraken te 
maken over veiligheid of het betrekken van eventuele andere (collega) zorgaanbieders. Tijd is geld, voor de zorgaanbieder 
maar ook voor de gemeente.  

Signaal wordt doorgeleid naar de RWG Toegang. nee 

  In het voorstel wordt aangegeven dat het intakegesprek is bedoeld om te bekijken of er een klik is tussen aanbieder 
en jeugdige/doelen/ondersteuning, tijd en duur/samenwerking anderen. Deze opsomming is te summier. Wanneer 
een mogelijke cliënt belt of mailt maak ik een eerste inschatting of speltherapie helpend kan zijn, er meer nodig is en 
of een andere vorm van therapie wenselijker is (kosteloos). Daarna komen ouders van een cliënt op intakegesprek. 
Naast bovenstaande opsomming bestaat dit gesprek voor het grootste gedeelte uit het bevragen van 
ouders/anamnese/doorvragen op bepaalde 'pijnpunten' uit het verleden etc. Deze info is nodig om tijdens de 
therapie met de cliënt (het kind) een duidelijk beeld te krijgen waarop de behandeling gezet kan worden. Na het 
intakegesprek volgt ook een reflectiemoment voordat ik start met de cliënt. Een intakegesprek duurt minimaal 60 
minuten.  

 In het voorstel wordt aangegeven dat een intakegesprek nog niet behoort tot de daadwerkelijke hulpverlening. Maar 
ik kan mijn vak niet uitoefenen wanneer ik geen goed intakegesprek heb gehad dus m.i. start de hulpverlening bij het 
intakegesprek.  

 Geldt dit voor alleen zorgaanbieders die vallen over jeugdhulp overig of geldt dit ook voor zorgaanbieders die vallen 
onder jeugdhulp GGZ?  

 Zie bovenstaand. 

 Het voorstel geldt voor alle producten in alle domeinen 

ja 

 De eerste inschatting of een zorgaanbieder past bij de hulpvrager en hulpvraag beslaat vaak maar een klein stuk van een 
intake-aanmeld-zorgmatchingsgesprek (totale duur vaak 1- 1,5 uur). De genoemde punten allemaal scharen onder 'dat is 
nog geen daadwerkelijke hulpverlening' is erg kort door de bocht: het risico en de tijdsinvestering komen dan alleen op 
het bordje van de zorgaanbieder te liggen. Een verwijzer zoekt vaak eerst (telefonisch) vooroverleg om een aantal 
inschattingen te kunnen maken: dat is gratis. Als de verwijzer dan (na overleg met de hulpvrager) de inschatting maakt dat 
deze zorgaanbieder passend zou kunnen zijn bij deze hulpvraag, hoort daar ook een verantwoording bij en is het te 
makkelijk om het kostenplaatje voor het eerste gesprek dan geheel bij de zorgaanbieder te leggen.  
Als er geen klik is of de mogelijkheden van de zorgaanbieder niet aansluiten, is dit al snel duidelijk in een gesprek: dat er 
dan geen vergoeding is vind ik redelijk. Het betreft dan een contact van maximaal 20-30 minuten. Als er wel een 
klik/match is worden daarna de doelen/ondersteuning etc. uitgewerkt en dat behoort vergoed te worden en vormt de 
start van de daadwerkelijke hulpverlening 

Zie bovenstaand. 
 

ja 

 De intake dient vergoed te worden. De intake bij de specialistische GGZ is een essentieel onderdeel van de behandeling 
(een goede intake bepaalt het verdere behandelbeleid). Daarbij wordt met kind en ouder apart gesproken. Een correcte 
intake is van essentieel belang voor de financier (in dit geval de gemeente), want het voorkomt langer behandelen dan 
noodzakelijk. Zorg kent een goed begin en een goed einde. Een gemiddelde intake bij K&J kost ongeveer 700/800 euro. 
Hier worden duurdere functiemixen ingezet (experts), dus psychiaters, Klinisch Psychologen, Psychotherapeuten en GZ-
psychologen, zodat het proces niet afwijkt van 18+ (Zvw). 

Zie bovenstaand. 
 

ja 

 Ik kan me niet vinden in het voorstel om het intakegesprek niet in rekening te brengen. 
In de regel heeft een gezinscoach al een gesprek gehad met de cliënt (en/of ouder(s) en een inschatting kunnen maken of 
mijn behandeling passend zou kunnen zijn. Daarna vindt er een kosteloos telefonisch gesprek hierover plaats met mij en 
de gezinscoach en/of met ouder(s). Je zou kunnen zeggen dat dit het 'intake'-gesprek is, waar we de 'klik' zouden kunnen 
voelen. 
Een eerste 'live' gesprek is niet alleen om te bekijken of er een klik is tussen aanbieder en jeugdige, het bespreken van 
doelen en mogelijke ondersteuning, maar veel meer dan dat. In dit gesprek wordt al een begin gemaakt met de 
werkwijze, om de cliënt te laten ervaren met welke behandelmethodes ik werk en of dit bij de persoon past. Ook bestaat 
dit eerste gesprek voor een groot gedeelte uit het bevragen van ouders/anamnese/doorvragen op bepaalde 
verlieservaringen uit het verleden etc. Deze info heb ik nodig om tijdens de therapie met het kind een duidelijk beeld te 
krijgen waarop de behandeling gezet kan worden. Dit eerste gesprek is van essentieel belang voor het slagen van de 
behandeling. Na het gesprek volgt er voor mij nog de nodige tijd voor administratieve zaken en mogelijk ook een 
(wederom kosteloos) vervolgtelefoongesprek met de gezinscoach. Het zou te ver voeren om dit allemaal onder een 
'kosteloos intakegesprek' te laten vallen. 
 

 Zie bovenstaand. 

 Het voorstel geldt voor alle producten in alle domeinen  
 

ja 



In het voorstel wordt aangegeven dat een 'intakegesprek' nog niet behoort tot de daadwerkelijke hulpverlening. Ik noem 
dit (ook voor volwassenen die bij mij komen) geen intakegesprek, maar een eerste gesprek, omdat het geen intake is, 
maar een eerste aanzet voor behandeling. Mijn hulp is in veel gevallen kortdurend. Ik kan mijn behandeling niet uitvoeren 
wanneer dit 'eerste gesprek' niet heeft plaats gevonden. Mijn behandeling start dus bij het eerste gesprek (ná de 
broodnodige kosteloze eerdere telefoongesprekken met ouder(s)/gezinscoach). 
 
Overigens heb ik de vraag of dit alleen geldt voor zorgaanbieders die vallen over jeugdhulp overig of geldt dit ook voor 
zorgaanbieders die vallen onder jeugdhulp GGZ? 

15. Minimale inzet aanbieders  Reeds gecontracteerde aanbieders 
Een onderzoek waarom aanbieders weinig of geen diensten leveren kan belangrijke inzichten opleveren in het 
verwijsgedrag van gemeenten en andere verwijzers, de verdeling ZIN-PGB bij aanbieders, de kwaliteit van aanbieders 
enzovoort. De stap om op grond van dit onderzoek overeenkomsten te ontbinden, wordt echter wat (te) snel gezet 
vanwege de juridische context en de aanstaande evaluatie/heroverweging van de inkoopmethodieken in de regio 
Limburg-Noord. De resultaten van het onderzoek zouden een integrale plek moeten krijgen in dit proces. 

 Nieuwe aanbieders 
Ook dit onderdeel van het voorstel is nog niet rijp voor besluitvorming vanwege de juridische haalbaarheid en het 
afwijken van het door de regio uitgedragen beleidsuitgangspunt dat iedereen die aan de toetredingseisen voldoet, 
wordt toegelaten tot de markt. Een ‘algemeen introgesprek’ met nieuwe aanbieders - zonder advies om wel of niet 
toe te treden - kan wel zinvol zijn. 

 De voor het voeren van de beoogde gesprekken benodigde (financiële/personele) capaciteit is ook nog niet belegd.  

De ontwikkeltafel beraadt zich nader over dit voorstel en komt op een later 
moment terug met een voorstel. 

voorstel 
aangehouden 

 In Brabant (Noord Oost/oost) hebben ze een vergelijkbare methode. Daar hanteren ze volgens mij een periode van 3 jaar 
én kun je wel je de basis raamovereenkomst (= in Noord-Limburg ontwikkelovereenkomst) houden maar wordt de 
betreffende deelovereenkomst geschrapt (= in Noord-Limburg percelen). Als je dan op dat perceel/die deelovereenkomst 
alsnog aanvragen krijgt, kan dat vrij snel ingezet worden zonder een hele papierwinkel om het betreffende deel weer toe 
te voegen. Zeker bij onbekendere/innovatieve producten kan het langer tijd nodig hebben voordat verwijzers ermee 
bekend zijn en het in gaan zetten. Is in jullie voorstel de mogelijkheid ingebouwd dat men wel zijn ontwikkelovereenkomst 
behoud (als er geen sprake is van percelen waarop men wel actief ingezet is in een jaar) ? 

Zie bovenstaand voorstel 
aangehouden 

16. Oneigenlijke inzet van 
producten 

De overeenkomst biedt al handvatten om op te kunnen treden tegen oneigenlijke inzet van producten. Om de kans op 
discussie te verminderen kan het helpen om de bepalingen aan te scherpen. Het noemen van een voorbeeld hoort niet 
thuis in een overeenkomst. 

Akkoord.  ja 

20. Actualisatie landelijke 
Informatiestandaarden 

 Is het mogelijk om een lijst te krijgen van contactpersonen van back-offices van alle gemeentes? 

 Bij punt 5: Overige berichten en mutaties: 
punt 1: u ontvangt een JW308 en een 301 bericht retour. 
Is dit bedoeld als 'veegbesluit?" 
Geldt dit dan alleen voor de beschikking met dezelfde code? 
Wat doe je dan als er in 1 beschikking meerdere productcodes zitten? 

 Er staat een algemeen e-mailadres van de backoffice van elke gemeente 
op de website van MGR Limburg-Noord. 

 Na ontvangst van een JW307 bericht door een gemeente volgt uiteraard 
altijd een 308 bericht. Echter omdat de gemeente officieel het besluit 
moet nemen dat de toewijzing eerder stopt, moet de gemeente ook een 
301 bericht sturen met de nieuwe einddatum. Meerdere toewijzingen 
(producten) in één beschikking hebben altijd een uniek 
toewijzingsnummer. Dit toewijzingsnummer in combinatie met het BSN-
nummer is de unieke sleutel. 

nee 

 


