NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 41 – 2021

Indexering en tarieven 2022 Maatwerkdiensten Sociaal Domein Limburg-Noord
De tarieven voor de maatwerkdiensten Sociaal Domein Limburg-Noord (Jeugd, Wmo en Participatie) worden jaarlijks
geïndexeerd. De percentages voor de indexering en de nieuwe tarieven per 1 januari 2022 zijn inmiddels bekend. De
indexeringspercentages zijn:
•
voor categorie A-diensten: 3,87% (100% OVA)
•
voor categorie B-diensten: 3,90% (75% OVA en 25% NZa prijsindexcijfer kapitaallasten (25% van 4,00%)
De nieuwe tarieven per 1 januari 2022 en de berekening ervan kunt u nalezen in de drie conversietabellen, die als
bijlagen bij deze mailing zijn gevoegd.
Het tarief 2022 voor Pleegzorg (Jeugd) moet nog worden vastgesteld. Dat gebeurt wanneer Bijlage 1 bij de Regeling
Jeugdwet voor 2022 gepubliceerd is (meestal pas in de 2e helft van november).
De gewijzigde tarieven worden door de gemeenten verwerkt in hun back office systemen. U als aanbieder hoeft
hiervoor niets te doen. U dient de gewijzigde tarieven 2022 uiteraard wel te verwerken in uw eigen administratie.
Let a.u.b. op!
Dit bericht en deze tarieven hebben alleen betrekking op de indexering van de tarieven 2021 naar de tarieven 2022
voor de in 2022 doorlopende opdrachten vanuit de huidige open house contractering voor de Maatwerkdiensten
Jeugd, Wmo en Participatie Sociaal Domein Limburg-Noord. Dit bericht en deze tarieven hebben dus geen betrekking
op de Maatwerkdiensten Jeugd Venlo, Wmo Begeleiding Individueel Venlo en op de nieuwe overeenkomsten die per
1 januari 2022 ingaan.
Over de geïndexeerde tarieven van de nieuwe overeenkomsten die per 1 januari 2022 ingaan wordt u nog
geïnformeerd.

Bereikbaarheid MGR
Wilt u contact met ons opnemen? Wij zijn bereikbaar via:
•
E-mail:
info@sdln.nl
•
Telefoon: 088 – 678 15 00 (ma-vr. van 9.00 tot 16.00 uur).

Uitschrijven/aanmelden
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich aan- of
afmelden, pas dit dan aan via uw account in de Kernregistratie Inkoop. Heeft u geen account? Meld u zich dan aan
via de homepage, beneden in het scherm. U kunt uzelf hier ook weer afmelden.

MGR sociaal domein Limburg-Noord
Raadhuisstraat 1
5801 MB Venray
info@sdln.nl
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl

