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ONDERWERP 

Raadsinformatiebrief Wijziging basis- en deelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 23 juni jl. heeft het college besloten dat de basisovereenkomst Sociaal Domein/Wet 
maatschappelijke ondersteuning en deelovereenkomst Maatwerkvoorziening 
Maatschappelijke Ondersteuning worden gewijzigd inzake het aantreden van nieuwe 
dienstverleners, het administratieve proces rond het starten c.q. stoppen van de zorg en het 
verder aanscherpen van de procedure voor het indienen van de declaraties door het 
inzetten van sancties op het niet behalen ervan. 

Om het aantal nieuwe toetreders tot de overeenkomst zorgvuldig te kunnen toetsen richten 
wij een nieuwe procedure in. Nieuwe dienstverleners kunnen zich niet meer te allen tijde 
aanmelden en toetreden, maar per kwartaal worden toetredingsgesprekken gevoerd. 
De wijziging voor nieuwe dienstverleners houdt in dat zij zich tot twee weken voor aanvang 
van een eerstvolgend kwartaal kunnen aanmelden. Binnen twee weken besluiten de 
gemeenten over de toelating per eerstvolgend kwartaal. Bij een positief besluit is de 
ingangsdatum gelijk aan de aanvang van het eerstvolgend kwartaal. Een kwartaal vangt aan 
op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van ieder jaar. 

Gemeenten moeten vanaf 1 januari 2020 start- en stopberichten aanleveren bij het CAK van 
alle klanten die hulp of ondersteuning krijgen vanuit de Wmo. In de praktijk gebeurt dit al. Nu 
wordt de wijziging ook vastgelegd in de overeenkomst. Voorheen verliep deze informatie-
uitwisseling tussen de zorgaanbieders en het CAK. 

In de praktijk komt het voor dat zorgaanbieders niet binnen de contractuele termijn van vier 
weken declaraties indienen. Dit zorgt voor onvoldoende (tijdig) inzicht in de gemaakte kosten 
voor de gemeente. In bijlage 1 van de deelovereenkomst staat reeds aangegeven dat 
declaraties binnen vier weken na afloop van een zorgperiode moeten zijn ingediend. Het 
ontbreekt aan een sanctie om hieraan consequenties te verbinden indien dat niet het geval 
is. We houden vast aan de huidige werkwijze en koppelen hieraan een sanctie: 

- Declaraties die later dan twee maanden na afloop van de kalendermaand worden 
ingediend: administratiekosten van 5% van het declaratiebedrag worden in rekening 
gebracht. 
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- Declaraties die later dan drie maanden na afloop van de kalendermaand worden 
ingediend: administratiekosten van 10% van het declaratiebedrag worden in rekening 
gebracht. 

- Declaraties die later dan vier maanden na afloop van de kalendermaand worden 
ingediend: worden niet meer in behandeling genomen, tenzij de zorgaanbieder 
binnen zes weken na de eigenlijke declaratiedatum in overleg is getreden met de 
gemeente inzake mogelijke problemen met de declaratie. 

Hiermee hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 

Blad 2 behorend bij 1214077 




