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Uitwerking - Afsprakendocument verrekening arrangementsprijzen 2018 
resultaatsturing Wmo-begeleiding 
 
 

Aanpassing arrangementsprijzen 2018 
De arrangementsprijzen 2018 voor Wmo begeleiding worden aangepast. Met aanbieders en 
gemeenten is gesproken over de wijze waarop deze aanpassing zo eenvoudig mogelijk voor alle 
partijen kan worden doorgevoerd. Er is gekozen voor een verrekening na afloop van het boekjaar, 
dus na het lopende jaar 2018. Dat houdt in dat de lopende facturatie tot en met periode 13 van 
2018, op de huidige werkwijze, tegen de lopende arrangementsprijzen zal geschieden. 
 
De aanbieders ontvangen dit proces in een afsprakendocument waarin gemeenten uiteenzetten op 
welke wijze de verrekening exact zal plaatsvinden. Genoemde deadlines zijn gebaseerd op termijnen 
zoals vastgesteld in de handreiking toegang en declaratie. Er zijn twee processen. Proces-A geldt voor 
de gemeente Alkmaar. Proces-B geldt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, 
Heerhugowaard en Langedijk. Om de deadlines te halen spannen gemeenten en zorgaanbieders zich 
in om zo snel mogelijk het jaar 2018 financieel af te rekenen. 
 
 
 
Proces A: Alkmaar 

1. Gemeente Alkmaar betaalt de declaraties over periode 1 t/m 13 2018 normaal uit. 
2. Gemeenten ontvangen de declaratie over periode 13 en de correcties over de voorgaande 

perioden uiterlijk op 1 februari 2019 
3. Gemeente Alkmaar stuurt de zorgaanbieders uiterlijk 15 februari 2019 het afreken dossier 
4. Aanbieders sturen uiterlijk 1 maart 2019 de voorlopige financiële productieverantwoording 

aan de gemeente Alkmaar 
5. Aanbieders sturen uiterlijk 31 maart 2019 de controleverklaring naar de gemeente Alkmaar 
6. Aanbieders betalen de facturen uiterlijk op 1 mei 2019 aan de gemeente Alkmaar 

 
 
De uiterste data gemeente Alkmaar in een overzicht 

 Actie Wie Uiterste 
datum 

1 Versturen declaratie periode 13/2018, inclusief 
correcties voorgaande periodes. 

Zorgaanbieders 01-02-2019 

2 Uitsturen overzichten inclusief afrekenfactuur Gemeente 15-02-2019 

3 Sturen financiële productieverantwoording Zorgaanbieders 01-03-2019 

4 Sturen getekende controleverklaring Zorgaanbieders 31-03-2019 

5 Betalen facturen Zorgaanbieders 01-05-2019 
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Proces B: Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard en Langedijk 

1. Gemeenten betalen de declaraties over periode 1 t/m 13 2018 normaal uit. 
2. Gemeenten ontvangen de declaratie over periode 13 en de correcties over de voorgaande 

perioden uiterlijk op 1 februari 2019 
3. Aanbieders sturen uiterlijk 1 maart 2019 de voorlopige financiële productieverantwoording.  
4. Aanbieders ontvangen uiterlijk 15 maart een factuur of afrekendocument, inclusief 

specificatie, van de gemeenten 
5. Zorgaanbieders reageren binnen 5 werkdagen op deze factuur (akkoord ja/nee), betaling 

binnen 14 dagen na ontvangst factuur of afrekendocument 
6. Aanbieders sturen uiterlijk 31 maart 2019 de controleverklaring naar de afzonderlijke 

gemeenten 
7. Na ontvangst van de door de accountant beoordeelde productieverantwoording en 

goedkeurende controleverklaring van de zorgaanbieder wordt bekeken of er een wijziging is 
ontstaan in de productieverantwoording. Bij wijziging dient er een aangepaste factuur aan de 
zorgaanbieder te worden verzonden.  

 
 
De uiterste data  overige gemeenten in een overzicht 

 Actie Wie Uiterste 
datum 

1 Versturen declaratie periode 13/2018, inclusief 
correcties voorgaande periodes. 

Zorgaanbieders 01-02-2019 

2 Verwerken declaratie aanbieders Gemeenten 28-02-2019 

3 Sturen financiële productieverantwoording Zorgaanbieder 01-03-2019 

4 Versturen facturen of afrekendocument inclusief 
specificatie 

Gemeenten 15-03-2019 

5 Sturen getekende controleverklaring Zorgaanbieder 31-03-2019 

6 Bij wijziging eventueel nieuwe factuur toezenden gemeenten 30-04-2019 

 
 


