
NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD  Week 52 - 2015 
 

 
 
 
Geachte aanbieder, 
 
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsmailing vanuit de MGR Sociaal Domein Limburg-Noord.  
Naast informatie van de MGR zelf, praten wij u dit keer namens de samenwerkende gemeenten ook bij over twee 
bedrijfsvoeringsonderwerpen, te weten het Berichtenverkeer en declaraties 2016 en Zorgmail. 
 
Met vriendelijke groet, 
MGR Sociaal Domein Limburg-Noord 
 
 
Berichtenverkeer en declaraties 2016 
 
De samenwerkende gemeenten Noord-Limburg hebben een Factsheet opgesteld die belangrijke informatie bevat 
voor aanbieders over de afhandeling van declaraties 2015/2016: 
• Facturen/declaraties over het (boek-)jaar 2015 kunnen tot uiterlijk 31 januari 2016 worden ingediend; 
• Vanaf 1 januari 2016 hanteren de 7 samenwerkende Noord-Limburgse gemeenten de nieuwe landelijke 

productcodes (link); 
• Met uitzondering van de gemeenten Beesel en Horst aan de Maas verzoeken wij aanbieders om zorg 

geleverd in 2016 vanaf 1-1-2016 via iWmo303, iJW303 en iJW321 berichten te versturen; 
• De samenwerkende Noord-Limburgse gemeenten gaan cliënten waarvan de zorg doorloopt in 2016 zelf 

omzetten naar de productcodes 2016. Zorgaanbieders ontvangen per gemeente rond 1 februari 2016 via een 
301-bericht de te hanteren productcodes op cliëntniveau. 

 
Voor meer informatie wordt verwezen naar de Factsheet. LET OP: Omdat gemeenten niet allemaal even ver zijn voor 
wat betreft aansluiting op het GGK, treft u hierin specifieke informatie per gemeente aan. Heeft u hierover vragen, 
neemt u dan met de betreffende gemeente contact op. 
 
 
Zorgmail 
 
De decentralisaties in het sociaal domein hebben ertoe geleid dat ketenpartners en gemeenten meer gegevens zijn 
gaan uitwisselen. Dit zijn veelal gegevens met een vertrouwelijk, persoonsgebonden karakter. De 7 samenwerkende 
gemeenten hebben ervoor gekozen om vanaf 1-1-2016 deze gegevens beveiligd te versturen via Zorgmail. Zorgmail 
bedient 90% van de huisartsen, een groot gedeelte van de ziekenhuizen, een aantal aanbieders en gemeenten. 
Middels Zorgmail kunnen ongestructureerde e-mailberichten via een beveiligde verbinding en/of aanvullende 
versleuteling worden verstuurd. 
 
De samenwerkende gemeenten verzoeken alle zorgaanbieders zich ook aan te sluiten bij Zorgmail. Via deze link treft 
u hierover meer informatie aan.  
 
 
Is het iZA-controleprotocol te gebruiken? 
 
Regelmatig bereiken ons vragen van aanbieders of de financiële verantwoording over 2015 ook kan worden afgelegd 
middels het iZA-controleprotocol. Op die vraag kunnen we op dit moment nog geen antwoord geven. Het iZA-
protocol wordt op dit moment beoordeeld door de gemeentelijke accountants op uitvoerbaarheid en op de vraag of 
middels dit protocol voldoende zekerheid over de specifieke bestedingen van een lokale gemeente kan worden 
gewaarborgd. Die beoordeling vindt plaats op landelijk niveau waarbij o.a. ook VNG is betrokken. 

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/ProductCodes%20incl%20koppeling%202015-2016.xlsx
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/week%2052/Factsheet%20berichtenverkeer%20en%20declaraties.pdf
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/week%2052/Brief%20Zorgmail.pdf


Zonder goedkeuring van de gemeentelijke accountants leidt toepassing van het landelijke protocol waarschijnlijk tot 
een heleboel vragen en aanvullende onderzoeken bij de jaarrekeningcontrole voor zowel gemeenten als aanbieders 
en die situatie is voor niemand erg wenselijk.  
 
Zoals u weet, heeft de regio Limburg Noord voor 2015 een eigen regionaal controleprotocol opgesteld dat in elk 
geval door aanbieders kan worden toegepast.  
Als er landelijk ‘groen licht’ komt voor het IZA protocol dan mogen aanbieders zich in de regio Limburg Noord 
(uiteraard) ook verantwoorden door toepassing van dit protocol.  
Onze voorkeur gaat echter uit naar het eigen, regionale protocol omdat daarin ook voor kleine aanbieders meer 
maatwerk wordt geboden. 
Zodra er meer duidelijkheid is over de beoordeling van het landelijk protocol zullen wij u informeren. 
 
 
Meepraten aan de ontwikkeltafels 
 
In de vorige nieuwsmailing nodigden wij u uit om mee te praten in de ontwikkeltafels. U leest hierover op de website 
meer. Er zijn inmiddels diverse aanmeldingen binnengekomen. De vier thema’s voor 2016 (Prijs, Prestatie, Kwaliteit 
& Monitoring en Overeenkomsten) worden op dit moment nader verkend. Op basis hiervan worden de doelen voor 
2016 bepaald en de ontwikkeltafels samengesteld. We verwachten eind januari tot een selectie te komen. Tot die 
tijd verzoeken wij u de data van de thema’s waarin u geïnteresseerd bent vrij te houden. Bent u ook geïnteresseerd? 
U kunt zich tot 22 januari aanmelden. 
 
 
Hoe gaat de regio om met dagbesteding licht-midden-zwaar en individuele begeleiding? 
 
Als addendum op de nieuwsmailing treft u via deze link nog een toelichting aan over hoe de regio Noord-Limburg 
met dagbesteding licht-midden-zwaar en individuele begeleiding omgaat. Daaraan toegevoegd is een matrix met een 
aangepaste categorie-indeling.  
 
 
Prettige feestdagen! 
Dan rest ons iedereen hele fijne feestdagen te wensen en een gezond en gelukkig 2016! 
 

 
 
 
Uitschrijven/aanmelden 
 
Deze nieuwsbrief verschijnt op gezette tijden. Wilt u zich uitschrijven op uw emailadres, stuurt u dan een reply met 
als onderwerp “uitschrijven”. Wilt u zich aanmelden reply dan met het onderwerp “Aanmelden”. 
 
 
MGR Sociaal Domein Limburg-Noord 
Postbus 293, 5800 AG Venray 
Raadhuisstraat 1 
5801 MB Venray 
 
 

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/ontwikkeltafels/deelname-2016
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/week%2052/Omgang%20dagbesteding%20individuele%20begeleiding.pdf
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/week%2052/Matrix%20licht%20midden%20zwaar%20Wmo.xlsx

