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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 20 februari 2018
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 20 februari 2018,
waarbij het agendapunt "bestuursopdracht financieel gezond sociaal"
van de vertrouwelijke besluitenlijst wordt gehaald en op deze BenW
openbare besluitenlijst van 20 februari 2018 wordt opgenomen.

1. C.P. Dijkstra

Afwikkeling facturering jeugd 2017
samenvatting
De afwikkeling van de facturatie van de jeugdvoorzieningen wordt per 1
januari 2018 lokaal georganiseerd. Dit heeft tot gevolg dat de afwikkeling
van de facturen tot en met 2017 in principe door het Netwerk Sociaal
Domein Midden Holland (NSDMH) in samenwerking met de
deelnemende gemeenten zal plaatsvinden. De huidige afspraak is dat
het NSDMH tot 1 mei 2018 facturen afwikkelt en dat daarna de
afhandeling van nog niet verwerkte declaratieregels wordt overgedragen

aan de gemeenten. Op basis van ervaringen van de afgelopen jaren
verwachten wij dat, ondanks de maximale inspanningen van het NSDMH
en de gemeenten, het risico groot is dat er nog een substantieel aantal
niet verwerkte declaratieregels overblijft.
Bij de afrekening 2016 is een methode gehanteerd waarbij op basis van
bovenstaande elementen 2016 is afgerekend. Dit is naar tevredenheid
van zorgaanbieders en gemeenten gebeurd. Het gevolg is dat er zowel
voor zorgaanbieders als gemeenten geen onzekerheden meer zijn over
de jaren 2016 en 2015. Omdat over deze jaren geen declaraties kunnen
worden gedeclareerd als teruggevorderd.
Als de beschreven methode ook voor de afwikkeling 2017 wordt
gehanteerd, heeft dit als voordeel dat de gemeenten nagenoeg geen
financiële afwikkeling meer hebben over 2017 en zich volledig kunnen
focussen op 2018. Daarnaast zijn de gemeentelijke systemen niet op de
producten 2017 ingericht.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de volgende aanpassingen in de afwikkeling
facturering jeugd voor in 2017 geleverde prestaties door zorgaanbieders:
a. bij de afwikkeling van de facturen 2017 de controle met de
beschikkingen en de diensten/prijzen die zijn vastgelegd in de afgesloten
contracten met de zorgaanbieders niet verder integraal te laten
afwikkelen;
b. als zorgaanbieders beschikken over een goedkeurende
accountantsverklaring of een bestuursverklaring dan in overleg te komen
tot een betalingsvoorstel bij de productieverantwoording die onder deze
verklaring valt;
c. als zorgaanbieders geen of een accountantsverklaring met een
andere strekking dan een goedkeuring hebben overlegd dan de Q4 2017
productieverantwoording als uitgangspunt te nemen. Deze wordt
gecontroleerd aan de hand van de beschikkingen op cliëntniveau
Vervolgens wordt een definitief voorstel tot betaling overeengekomen.
d. als zorgaanbieders geen bestuursverklaring hebben overlegd is het
uitgangspunt de facturen niet te betalen. Op basis van de Q4
productieverantwoording 2017 wordt een definitief voorstel tot betaling
overeengekomen. Deze is volledig gecontroleerd aan de hand van de
beschikkingen op cliëntniveau. Alleen de beschikte zorg wordt betaald.
Niet beschikte zorg wordt eerst aan de individuele gemeente voorgelegd
met de mogelijkheid om goed te keuren.
e. als zorgaanbieders beschikken over een goedkeurende
accountantsverklaring maar door facturering aangeven dat er sprake is
van een hogere productie dan in de productieverantwoording die onder
de verklaring valt, opgenomen is dan wordt het meerdere aan de hand
van de beschikkingen gecontroleerd waarna een definitief
betalingsvoorstel wordt opgesteld.

