FYSIEKE OVERLEGTAFEL

KATWIJK, 23-05-2017

Aanwezig:
mw. M. Kraakman en M. van der Valk (Activite); hr. R. van Huystee (Alfa & Zorg); hr. J. van Malestein
(’s Heerenloo) en mw. P. vd Hoorn (’s Heerenloo); mw. A. de Vries (Topaz);
mw. T. Dikken (ISD); mw. C. Baak, M. Douve, L. vd Heijden, A. van Oost, H. van der Veer en hr.
S. Verkade (Gem. Katwijk).
Toehoorder:
mw. A. van IJsendoorn (Anna’s Begeleiding)

1. Opening en mededelingen
Claudia Baak opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Door afwezigheid van
de andere notulisten zal Marja Douve dit keer de notulen verzorgen.
Er hebben zich geen nieuwe aanbieders gemeld, voor instroom per 1 juli kunnen zij zich nog
tot 1 juni as. melden.
De beoordeling van de kwaliteitseisen is in de afrondende eindfase. Deze beoordeling kan
voor sommige aanbieders betekenen dat het contract wordt beëindigd, omdat niet
voldoende aan de eisen is voldaan.
Activite draagt als bespreekpunt aan: de zgn. halve weken financiering en de ervaringen
daarmee. Dit kan terugkomen bij agendapunt 3. De agenda wordt hiermee vastgesteld.
2. - Verslag vorige fysieke overlegtafel
N.a.v. het verslag van de overlegtafel van 6 december 2016 zijn ter vergadering geen
opmerkingen, het verslag is akkoord.
- verslag thematafel 14 maart 2017: een zorgaanbieder wil graag weten wat nu besloten
wordt over het declaratievoorstel op pagina 2 (bijna onderaan). De voorzitter antwoordt dat
in de thematafel geen besluiten worden genomen. De nadere uitwerking in een voorstel
Declareren is geagendeerd als agendapunt 3.
3. Voorstel Declareren
“Wijzigingen deelovereenkomst begeleiding en werkafspraken” (april 2017)
Het voorstel wordt ter vergadering uitgereikt, waarna een leespauze wordt ingevoerd.



’s Heerenloo merkt op dat punt 2 van het voorstel niet aansluit op punt 1. Herziening
vindt dan plaats na meer dan 4 weken.
Activite vindt het een prettig voorstel, want veel andere gemeenten doen het zo.
Bijvoorbeeld in Leiden waar minder gebruik wordt gemaakt van i-Wmo en mutaties
ook minder vaak voorkomen; er wordt 2 periodes doorgegaan, maar wel getoetst.

Voorstel 1.
Onduidelijk blijft wat het moment is, de peildatum van de mutatie, en de facturering.
Die peildatum is conform het voorstel: de 1e dag van de 3e periode.
Dat lost het praktische probleem bij de zorgaanbieder niet op: de declaratie blijft als ‘nietdeclarabel’ in het systeem staan in afwachting van de nieuwe beschikking. En de
afgiftedatum van de beschikking zal ook niet precies op de 1e dag van de 3e periode zijn.
Zo lang wordt door-geleverd in de oude klasse en dus niet geleverd conform de indicatie.
Dat zou dan achteraf gerepareerd moeten worden?
Nee, er wordt wel vaak in een hoge klasse gestart en daarna soms afgeschaald, maar er
wordt niet achteraf gerepareerd. Ook is besproken dat redenen van tijdelijke uitval zoals een
vakantie of anderszins geen probleem zijn.

Sebastiaan Verkade stelt als proces voor: eerst melding 307 door zorgaanbieder en daarna
doet de zorgaanbieder na het antwoord van de gemeente met de melding 315 de nieuwe
aanvraag (bandbreedte klasse + volume met ingang van de 3e periode). De gemeente
beantwoordt het signaal zo spoedig mogelijk met de stopzetting van de oude en het afgeven
van de nieuwe beschikking met 301 (retourbericht binnen 4 weken).
 Geconcludeerd wordt dat er nog enkele administratief-technische onduidelijkheden zijn.
 Op voorstel van de voorzitter wordt besloten dat er nog een nadere uitwerking volgt.
Voorstel 2.
Naar aanleiding van 5.4 c.
Na het retourbericht van de gemeente zijn er nog 4 weken voor facturatie. Activite vindt
dit een krappe termijn en adviseert de termijn te verlengen. Gesproken wordt over 6
weken, waarbij uitzonderingen - bijvoorbeeld vanwege een extra accountantscontrole of
een nieuwe systeemrelease - kunnen worden gemaakt en verder uitstel kan worden
verleend.
Er kunnen verschillende redenen voor uitval zijn: een niet bij de naam horend BSN
nummer, BSN en productcode komen niet overeen, een verhuizing. In de praktijk is
gebleken dat besluitnummer ook niet altijd de oplossing biedt: soms gaat het dan om de
ingangsdatum van de beschikking.
Veel van deze uitvalgevallen zijn op te lossen door erover te communiceren via mail of
telefoon, zoals ook de praktijk is.
4. I-Wmo
Er is een nieuwe release i-Wmo. Hierover is een email verzonden. De vraag is of alle
aanwezigen de email hebben ontvangen. Geen van de aanwezigen heeft er nu vragen over.
Mochten er later nog vragen over leven, - ook bij niet aanwezige zorgaanbieders - , dan kan
altijd contact met de gemeente worden opgenomen. Vraag en verzoek van een van de
aanwezige zorgaanbieders aan de gemeente is om tijdig te laten weten wanneer ermee
gestart wordt en de nieuwe release verplicht wordt. Dit in verband met de opleiding van de
medewerkers.
Sebastiaan Verkade antwoordt dat het technisch wel al werkt, maar nog niet alle codes direct
verplicht zijn. De gemeente stuurt 301 op de 303 berichten van de zorgaanbieders. Ook 316
berichten kunnen. Als met de ene code wordt gestart, begin dan ook met de andere codes,
wordt opgemerkt. Testberichten sturen kan altijd.
5. IZA-protocol
Nu bijna alle aanbieders al voor of op 1 april hun verantwoording aangeleverd hebben, wil de
gemeente Katwijk graag aan deze datum vasthouden. 1 April geldt ook landelijk en in Leiden
en sluit beter aan bij de gemeentelijke accountantscontrole. We sluiten dan aan bij de data
van het landelijke protocol, 1 maart voor de productieverantwoording en 1 april voor de
controleverklaring.
‘s Heerenloo merkt op dat 1 april nogal een stressdatum is, omdat rond die tijd ook
accountantscontrole en de opstelling van de jaarrekening en begroting plaatsvinden.
Andere aanbieders geven aan dat het haalbaar is mits er geen bijzonderheden zijn.
6. Rondvraag
 Mevrouw De Vries heeft enkele praktische vragen over het werkproces bij de
zorgaanbieders, ten aanzien van klasse-bepaling. Gebruikelijk is dat de beoordeling van

de inhoud van de zorg plaatsvindt door de Wmo-consulent in overleg met begeleiders van
de cliënt.
 De halve weken financiering (in vervolg op agendapunt 3): Er is in het Declaratievoorstel
een 1e helft en een 2e helft van een periode. Soms kan de factuurdatum met de datum
van de aanvraag midden in een periode vallen. In Leiden hanteren ze een 2-weken tarief.
CAK rekent met 4 weken periodes. Kortom, start en einde vallen dan in verschillende
periodes. Hoe gaan we daarmee om? Uitgangspunt was dat het bij de ene klant gunstig
uitpakt, bij de andere niet, maar dat dit zich zou vereffenen. Met 2- wekentarief worden
de verschillen kleiner.
De vraag wordt gesteld of onderzocht is of kan worden of de vereffening inderdaad tot
achter de komma uitvalt.
De heer Meijer van Philadelphia geeft aan dat hun systeem al die varianten en
verschillende termijnen van gemeenten niet aankan.
 Deze kwestie en andere administratief-technische kwesties worden nog nader
bestudeerd.
7. Afsluiting
De voorzitter dankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om circa 15.00 uur af.

