
 

 

 

    

Voorstel factureren per maand (m.u.v. de maatwerkdiensten Wmo) 
 
In Werkafspraak 8 staat onder 2: 
Opdrachtnemer dient binnen vier weken na afloop van elke CAK-kalenderperiode over die CAK-

periode in:  

 facturen bij Gemeenten; 

 databestanden ten behoeve van de eigen bijdrage bij Gemeenten dan wel bij het CAK.  

 
Signalen aanbieders jeugdhulp 
Van veel aanbieders jeugdhulp ontvangen we het verzoek om bovenstaande werkafspraak voor 
Jeugd te veranderen in een maandelijkse kalenderperiode in plaats van de vierwekelijkse periode die 
we nu kennen. Ook op de bijeenkomst op 16 nov. vorig jaar over het Berichtenverkeer kregen we dit 
verzoek weer. Vooral voor de landelijk werkende aanbieders jeugdhulp is dit een doorn in het oog, 
want bijna alle jeugdregio’s in Nederland werken voor Jeugd met een maandelijkse periode. Het 
verzoek komt ook van bovenregionaal werkende aanbieders, want de regio Midden-Limburg werkt 
inmiddels bij Jeugd ook met een maandelijks factuurperiode. 
 
Bij Jeugd een koppeling te maken naar de CAK-periode ligt eigenlijk ook niet voor de hand, omdat bij 
Jeugd geen sprake is van een eigen bijdrage. 
 
Wij kregen van de aanbieders dan ook de boodschap mee om bij de doorontwikkeling van de 
administratieve afspraken dit ook bij onze jeugdregio te heroverwegen. Met als doel natuurlijk 
lastenverlichting. 
 
Advies Regionale werkgroepen 
De MGR heeft de Regionale werkgroepen Jeugd, Wmo, Participatie, Backoffice en Financiën om 
advies gevraagd over Werkafspraak 8.  
Het advies van de Regionale werkgroepen is: 
 om Werkafspraak 8 aan te passen naar een maandelijkse factuurperiode voor de 

maatwerkdiensten Jeugd, Participatie en Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) om 
Werkafspraak 8 voor de maatwerkdiensten Wmo ongewijzigd te laten vanwege de koppeling 
met de CAK-periode in verband met de eigen bijdrage; 

 als we voor Jeugd, Participatie en OCO kiezen voor de betaalperiode maand, dan moet dit vanaf 
een bepaalde datum ook voor alle aanbieders op die diensten gelden en worden er geen 
uitzondering meer geaccepteerd. Dit moet een harde eis worden. die ook gehandhaafd gaat 
worden. 

 

Het advies is voor OCO voorgelegd aan de grootste aanbieder van OCO. Ook deze aanbieder heeft 

een duidelijke voorkeur voor een maandelijkse betaalperiode. 

 

Voorstel nieuwe tekst Werkafspraak onder 2 voor maatwerkdiensten Jeugd, Participatie en OCO: 

Opdrachtnemer dient binnen één maand na afloop van elke kalenderperiode van een maand over die 

periode facturen in bij Gemeenten. 

 

Implementatiedatum  

Het voorstel is om voor Jeugd, Participatie en OCO van 4 weken betaalperiode naar maand te gaan 
per 1 januari 2019. Blijft wel de vraag wat we doen met 31 december 2018. 
 



 

 

 

Voor de meeste hulp / ondersteuning zal gelden dat er geen hulp / ondersteuning zal worden 
geleverd op 31 december 2018 zelf. Voor de meeste gevallen zal het dus geen probleem zijn voor 
aanbieders om over 2018 t/m 30 december 2018 te factureren / declareren conform de vier weken 
periodes en dan vanaf 1 januari 2019 per maand. Dus met een ‘gat’ van één dag. 
 
Uitzondering waar wél op 31 december 2018 hulp / ondersteuning zal worden geleverd kunnen 
vooral verblijfsindicaties met 7 etmalen per week zijn. 
 
Het maakt voor de gemeentelijke back offices eigenlijk niet uit of een aanbieder deze ene dag indient 
via een maandfactuur over december 2018, of deze ene dag indient via een 4-wekenfactuur over 
periode 1 2019. Beide kunnen correct verwerkt worden.  
 


