NIEUWSMAILING
Week 39 – 2022
Corona meerkosten
In de MGR nieuwsmailings van week 12 en week 25 hebben wij u geïnformeerd over de Corona meerkosten
verzoeken Q2 en verder.
Met uitzondering van de gemeente Bergen blijft het huidige Corona meerkosten protocol van kracht voor de NoordLimburgse gemeenten. Omdat vanaf maart 2022 in Nederland nagenoeg geen beperkende maatregelen in verband
met Corona meer van kracht zijn, gaan we ervan uit dat er nauwelijks nog meerkosten ontstaan bij aanbieders. Extra
personele meerkosten die het gevolg zijn van vervanging van een Corona gerelateerd hoger ziekteverzuim
beschouwen we hierbij als een uitzondering. Het is aan de aanbieder om aan te tonen dat het ziekteverzuim hoger
ligt dan normaliter en welk deel van het ziekteverzuim het gevolg is van Corona. De deadline voor het aanleveren
extra personele meerkosten over Q3 is 31 oktober 2022. Dit kan via e-mail naar info@sdln.nl.

Onderzoek herijking tarieven trajecten Wmo en Jeugdhulp
In de MGR nieuwsmailings van week 8 en week 25 hebben wij u geïnformeerd over het ‘Onderzoek herijking
tarieven trajecten Wmo en Jeugdhulp’.
De 1e deadline van 15 september 2022 voor aanlevering is inmiddels verstreken. In totaal hebben 14 aanbieders uit
verschillende segmenten gereageerd.
Om de gemaakte aannames voor wat betreft duur en intensiteit van de trajecttarieven goed te toetsen, is het
belangrijk dat we over voldoende data beschikken.
Op basis van de 1e aanlevering zien we bij een aantal segmenten dat er niet of nauwelijks is aangeleverd.
We doen nogmaals een beroep op aanbieders om maandelijks het ingevulde format aan te leveren bij de MGR, via
informatie.management@sdln.nl.
Uitsluitend aanbieders die structureel aanleveren worden betrokken bij het kwalitatieve deel van het onderzoek
naar de trajecttarieven.

Nieuwe huisstijl Sociaal domein Limburg-Noord
Sinds juni van dit jaar is module 2 toegevoegd aan de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein
Limburg-Noord (MGR). We berichtten hierover in de nieuwsmailing van week 25. In deze module is de regionale
samenwerking op het gebied van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoeizorg & Preventie
georganiseerd voor Noord- en Midden-Limburg. Ook voor Integrale Crisishulp Jeugd en het onlangs afgeronde
inkooptraject voor Segment 1 ‘Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf’ geldt Noord- en
Midden-Limburg als werkgebied.
De MGR werkt dus niet meer alleen voor de 7 Noord-Limburgse gemeenten, maar in steeds meer situaties ook voor
de 7 Midden-Limburgse gemeenten. Dit is één van de redenen waarom gekozen is voor een nieuwe huisstijl voor de
MGR. Deze komt onder andere tot uitdrukking in het nieuwe logo, dat te zien is in de header van deze
Nieuwsmailing. De ontwerpers van het nieuwe logo hebben zich laten inspireren door de volgende kenmerken:
•
juiste oplossingen bieden voor hulp en ondersteuning
•
verbindende factor en betrokken
•
krachtige en stabiele partner
Onze nieuwe huisstijl zal de komende maanden verder uitgerold worden; hierin wordt ook de vernieuwing van onze
website meegenomen.

NIEUWSMAILING
Bereikbaarheid MGR
Contact met ons opnemen? Wij zijn bereikbaar via:
•
E-mail:
info@sdln.nl
•
Telefoon: 088 – 678 15 00 (ma-do. van 9.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 9.00 – 12.00 uur).

Uitschrijven/aanmelden
Deze nieuwsmailing verschijnt op wisselende momenten, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich aanof afmelden, dat kan via de homepage van onze website, beneden in het scherm.

Sociaal domein Limburg-Noord
Keizersveld 91B
5803 AP Venray
info@sdln.nl
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl

