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Beleidskeuzes abonnementstarief 

We hanteren het abonnementstarief voor alle Wmo 
maatwerkvoorzieningen. 
 
Uitzonderingen zijn (betreffende de voorzieningen 
binnen Bestuurlijk Contracteren): 
 
 Kortdurend Verblijf 

 
 Intensiteit waakvlam bij begeleiding individueel 

 
 Losse dagbesteding bij BW 
 
BW intramuraal valt niet onder het 
abonnementstarief; hogere eigen bijdrage. 
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Keuzes Leidse regio rondom 
declaratie en facturatie 2020 (1) 

In de Leidse regio hebben we voor 2020 de volgende 
keuzes gemaakt: 

 
 Handhaving huidige variant (voor Leiden en 

Leiderdorp F-variant, voor Oegstgeest en 
Zoeterwoude voorkeur voor D-variant) 
 

 Declaratie per 4 weken. 
Periode 1 2020 begint op 30 december 2019  
 

 In contract was al opgenomen: facturatie binnen 8 
weken (2 perioden). Gemeente betaalt de factuur 
binnen 30 kalenderdagen. Toegevoegd: 
creditfactuur wordt door aanbieder binnen 1 
periode na berichtgeving door gemeente verstuurd. 
 
 
 

4 



Keuzes Leidse regio rondom 
declaratie en facturatie 2020 (2) 

 Start- en stopberichten per 1 januari verplicht 
(iWmo 305 en iWmo 307). 

 
 Indien cliënt langer dan 3 maanden geen 

ondersteuning ontvangt, zet de gemeente de 
voorziening voor de cliënt stop. De eigen bijdrage 
stopt indien er geen andere wmo-voorzieningen 
zijn.  
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Aanleveren werkelijke levering 
Begeleiding (1) 

 Gemeenten willen graag inzicht in de werkelijke 
levering van de geïndiceerde intensiteiten van 
begeleiding individueel en groep. 

 
 Benodigde gegevens zijn: BSN, naam cliënt, 

productcode, begin- en einddatum indicatie & 
geleverde ondersteuning in minuten per periode 
(cliëntgebonden tijd).  
 

 Aanbieder mag zelf de genoemde gegevens in een 
voor ons leesbaar format aanleveren of hiervoor het 
voorgestelde format gebruiken. 
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Aanleveren werkelijke levering 
Begeleiding (2) 

 Bij 1e halfjaarrapportage: format begeleiding voor 
periode 1 t/m 6 aanleveren. Bij 2e 
halfjaarrapportage: periode 1 t/m 13 aanleveren. 
Deadline en strekking (1e halfjaar en 2e halfjaar) 
van halfjaarrapportage blijft ongewijzigd.  
 

 Reeds in contract: indien halfjaarrapportage niet 
tijdig is aangeleverd kunnen sancties volgen. 

 
 Op- en afschalen blijft essentieel. Verrekening 

volgens afgesproken wijze bij levering onder de 
bandbreedte. 
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Pilot Regierol SWT Leiden 

 Doel = verbetering in afstemming tussen SWT en 
de aanbieder over Plan/doelen van de cliënt en 
tijdens het ondersteuningstraject;  
 

 Graag aandacht voor processtappen 
 Begeleider van aanbieder neemt voor start bij cliënt 

contact op met SWT-er zoals deze staat vermeld in 

iWmo opdracht; 

 Begeleider van aanbieder krijgt via beveiligde mail het 

volledig Plan van cliënt 

 Begeleider maakt een plan van aanpak met cliënt ter 

uitvoering van iWmo opdracht en stemt deze af met 

SWT-er 
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Ter herinnering nog even graag aandacht voor pilot regierol SWT Leiden 



Pilot Regierol SWT Leiden (2) 

 Begeleider en SWT-er weten elkaar snel te vinden 
ten aanzien van bijv. passendheid van de 
(intensiteit van de) indicatie / op- en afschalen  
   

Zie verder ook: 
 https://www.servicepunt71.nl/fileadmin/Bestanden/documente

n/Publicaties/Aanbestedingen/WMO/Overlegtafel_2019/19091

0_ppt_overlegtafel_17_september_2019.pdf 

 https://www.servicepunt71.nl/fileadmin/Bestanden/documente

n/Publicaties/Aanbestedingen/WMO/Overlegtafel_2019/19091

0_Pilot_Regie_1.2.pdf  
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https://www.servicepunt71.nl/fileadmin/Bestanden/documenten/Publicaties/Aanbestedingen/WMO/Overlegtafel_2019/190910_ppt_overlegtafel_17_september_2019.pdf
https://www.servicepunt71.nl/fileadmin/Bestanden/documenten/Publicaties/Aanbestedingen/WMO/Overlegtafel_2019/190910_ppt_overlegtafel_17_september_2019.pdf
https://www.servicepunt71.nl/fileadmin/Bestanden/documenten/Publicaties/Aanbestedingen/WMO/Overlegtafel_2019/190910_ppt_overlegtafel_17_september_2019.pdf
https://www.servicepunt71.nl/fileadmin/Bestanden/documenten/Publicaties/Aanbestedingen/WMO/Overlegtafel_2019/190910_Pilot_Regie_1.2.pdf
https://www.servicepunt71.nl/fileadmin/Bestanden/documenten/Publicaties/Aanbestedingen/WMO/Overlegtafel_2019/190910_Pilot_Regie_1.2.pdf
https://www.servicepunt71.nl/fileadmin/Bestanden/documenten/Publicaties/Aanbestedingen/WMO/Overlegtafel_2019/190910_Pilot_Regie_1.2.pdf


Overige punten 
 
 Lijsten met product- en iWmo codes staan online 

(m.u.v. Beschut Wonen). 
 

 Verhuizing gemeente Leiden naar Stadskantoor in 
Level. Geen gevolgen voor administratieve proces. 
Factuuradres verandert niet. 
 

 Zoeterwoude beëindigt miv 1 januari 2020 de 
samenwerking met Zorg-Lokaal. De Wmo-
administratie gaat weer door de gemeente zelf 
uitgevoerd worden. Evt. vragen kunnen gestuurd 
worden naar: zorgadministratie@zoeterwoude.nl 
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Vragen 
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