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Factuurcontrole via
productieoverzichten

facturen worden straks sneller en eenvoudiger
uitgewisseld tussen zorgaanbieder en gemeenten.
Op dit moment zijn al enkele aanbieders voor de Peel

De brancheorganisaties van gemeenten,
zorgaanbieders en accountants hebben landelijk
afspraken gemaakt over rechtmatigheidscontrole. In
Zuid-Oost Brabant hebben de 21 gemeenten
aanvullende afspraken hierover gemaakt en dit is

aangesloten op het geautomatiseerde iWMOberichtenverkeer. De ambitie is om voor 1 juli
aanstaande alle aanbieders aan te sluiten. Dit
gebeurt via een gefaseerde aanpak.

verwoord in het regionale protocol. In dit protocol

In de bijlage Planning berichtenverkeer kunt u zien

wordt bijvoorbeeld ingezet op vermindering van de
administratieve lastendruk, maar er zijn ook

wanneer uw organisatie aan de beurt is.
In de bijlage Toelichting uitrol berichtenverkeer kunt u

afspraken gemaakt voor de aanlevering van de
productieoverzichten 2015.

zien via welke stappen dit verloopt en wat de
contactgegevens zijn van de personen die u gaan
benaderen.

Deze productieoverzichten leveren de gegevens voor
de financiële afrekening, die nodig is om ervoor te
zorgen dat de zorgaanbieder vergoed krijgt wat
daadwerkelijk geleverd is. Het traject van
factuurcontrole levert ook leereffecten op, zowel voor
u als aanbieder, als voor ons als gemeenten. Die

Nieuwe website voor zorgaanbieders

leereffecten gebruiken we ook op weg naar het

Per half maart 2016 kunnen zorgaanbieders van Peel
6.1 gebruik maken van een website die geheel voor

automatische berichtenverkeer (zie volgend item in
deze nieuwsbrief).

hen is ingericht. De website is te vinden via
http://aanbieders.peel6-1.nl (let op, geen www
toevoegen) of via de link op www.peel6-1.nl rubriek

We rekenen met iedere zorgaanbieder af. Heeft u de
productieoverzichten nog niet aangeleverd, dan
vragen we u bij deze om dit zo snel mogelijk te doen.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact
opnemen met Rinus van Loopik
r.van.loopik@helmond.nl.

“aanbieders”.
Via de nieuwe website bieden de samenwerkende
gemeenten een compleet overzicht aan de
aanbieders, dit bevordert effectief samenwerken.
Alle informatie uit het oude "inkoopboek" heeft een
vaste plaats gekregen op de nieuwe website.
De inhoud van de website wordt regelmatig
geactualiseerd. Als er nieuwe documenten worden

Geautomatiseerd berichtenverkeer:

geplaatst, melden we dat in de nieuwsitems.

wanneer wordt u aangesloten?

Het oude inkoopboek wordt niet meer geactualiseerd.

We werken hard aan het invoeren van een

Wij raden u aan om documenten steeds opnieuw te
downloaden via de website, zodat u de meest actuele

geautomatiseerd landelijk berichtenverkeer. Data
zoals opdrachtverlening van zorg, mutaties en

versie gebruikt.
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Einde overgangsrecht begeleiding en
kortdurend verblijf
De cliënten die het betreft hebben een formeel besluit
ontvangen van Peel 6.1. Fase-gewijs (periode 20162018) krijgen alle overgangscliënten een inhoudelijke
beoordeling op basis van de Wmo 2015. Tot aan dat
moment verandert er voor de mensen niets qua
zorgomvang (zorg in natura) of pgb.
Qua tariefstelling is voor deze voormalige overgangscliënten besloten dat het overgangsrechttarief 2015
blijft gelden tot het moment dat deze cliënten in het
kader van de Wmo 2015 na een inhoudelijke
beoordeling een nieuw besluit hebben ontvangen.
Beschermd wonen
Mensen van 18 jaar of ouder met een AWBZindicatie voor beschermd wonen, kunnen hiervan
gebruik blijven maken gedurende een
overgangsperiode van minimaal vijf jaar (tot 1 januari
2020) of, als de lopende indicatie voor een kortere
termijn geldt, voor de duur van die indicatie. Dit geldt
ook voor de niet-verzilverde indicaties.
Let op: Voor de verstrekkingsvorm pgb was het
overgangsrecht maximaal 1 jaar en dit is per 1
januari 2016 geëindigd. De cliënten met een pgb die
het betreft hebben omstreeks 1 oktober 2015 van
Peel 6.1 een Wmo-besluit ontvangen. Ook voor deze
groep cliënten geldt dat hun pgb niet wijzigt zolang
geen inhoudelijke beoordeling ingevolge de Wmo
heeft plaatsgevonden.
In de loop van 2016-2018 wordt op basis van
inhoudelijke beoordelingen bepaald of zij, conform de
regels van de Wmo, in aanmerking blijven komen
voor een pgb (in plaats van zorg in natura). Als zij in
aanmerking blijven komen voor een pgb, dan gelden
de Wmo-tarieven vanaf het moment van beoordeling
(inhoudelijke besluitvorming).
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