
Onderwerpen/vragen bijeenkomst 13 april 
 
 
In dit document zijn onderwerpen en vragen benoemd die aan de orde zijn gekomen. tijdens de bijeenkomst 
op 13 april over administratieve processen 
 
 
Berichtenverkeer  
 
Bereikbaarheid van contactpersonen binnen de gemeente – wens om rechtstreeks contact te kunnen opnemen 
met de verantwoordelijke voor bijvoorbeeld het administratieve proces. Dit wordt op de website geplaatst.  
 
Tot wanneer kan gebruik worden gemaakt van de berichtenconverter? Tot eind 2016.  
 
Met betrekking tot softwareleveranciers: Wat is De Groene Vink? De Groene Vink is een kwaliteitsborging voor 
softwareleveranciers die werken met iStandaarden. Het geeft de zekerheid dat de berichten die binnen hun 
softwaresysteem gegenereerd worden, in orde zijn. Softwareleveranciers, zowel van gemeenten als 
zorgaanbieders, kunnen bij Zorginstituut Nederland een Groene Vink behalen voor de berichten van iWlz-, 
iWmo- en iJw-standaarden. 
 
Hoe lossen we het verschil tussen  declaratie in uren en minuten op? Op dit moment hebben wij afspraken 
gemaakt op basis van uurtarief. Het uurtarief is niet deelbaar door 60, waardoor er afrondingsverschillen 
kunnen ontstaan. Bij afronding naar beneden is het niet zo’n probleem. Teveel declareren wordt als fout gezien 
en zal door de accountant niet worden geaccepteerd. 
 
 
Eigen bijdrage/CAK 
 
Per wanneer gaat declaratie over naar maandtermijnen? Het CAK gaat zoals het nu lijkt per 1-1-2017 over van 4 
wekelijkse perioden naar maand. Als gemeente zullen we gelijktijdig meegaan in deze wijziging, waardoor er 
per maand gedeclareerd kan worden per dezelfde datum. Hiervoor zal de deelovereenkomst moeten worden 
aangepast. 
 
Het CAK geeft geen melding als het bericht goed aankomt. 
 
De website  van het CAK is beperkt beschikbaar tot 19.00 uur en in het weekeinde niet. 
 
 
Algemeen 
 
Binnen een periode ligt  het aantal uren vast. Meer flexibiliteit over een langere periode zou welkom zijn.. Dit 
wordt besproken in afstemmingswerkgroep). 
 
 
BZG  
De BZG: Handleiding is niet specifiek voor Westerkwartier. 
 
Oook gemeenten moeten met elkaar via het BZG communiceren als het gaat om inhoud zorg. 
 
Er zou een melding moeten komen als er een bericht in het portaal klaar staat. 
  


