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De indexeringspercentages die van toepassing zijn op de raamovereenkomsten Jeugd, Wmo en Participatie die
vallen onder het programma Sturing en Inkoop en die op 1 januari 2022 zijn ingegaan zijn inmiddels bekend.
Op basis van deze percentages zijn de tarieven 2023 berekend; zie hiervoor a.u.b. het Excelbestand in de bijlage.
Op tabblad 1 van het Excelbestand vindt u informatie over de indexeringspercentages. Op tabbladen 2 t/m 4 zijn de
geïndexeerde tarieven 2023 opgenomen, deze tarieven gelden vanaf 1 januari 2023.
De tarieven 2023 staan inmiddels ook op onze website onder ‘Inkoop en gecontracteerde aanbieders‘ en dan onder
Jeugd, Maatwerkdiensten Wmo en Participatie.
De tarieven worden binnenkort ook opgenomen in de Supplier portal van VendorLink, het contractbeheersysteem
van Sociaal domein Limburg-Noord. Vanaf dan zijn de huidige tarieven 2022 niet meer zichtbaar in de Supplier
portal.

Toezicht en handhaving Wmo/ Jeugdwet
De zeven Noord-Limburgse gemeenten (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray)
werken samen aan de taken rondom toezicht en handhaving op het gebied van rechtmatigheid voor de Wmo en de
Jeugdwet.
De zeven Noord-Limburgse gemeenten werken daarnaast ook samen met de zeven Midden-Limburgse gemeenten
(Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert)) rondom toezicht en handhaving
op het gebied van kwaliteit voor de Wmo.
De taken zijn verdeeld onder onafhankelijke toezichthouders. Rene van Berlo en Zana van Haren zijn aangesteld als
toezichthouder rechtmatigheid Wmo / Jeugdwet voor Noord-Limburg. Marlou Groenen en Lisette Hendrickx zijn
aangesteld als toezichthouder kwaliteit Wmo voor Noord- en Midden-Limburg.
Meer te weten komen over toezicht en handhaving? https://www.venlo.nl/zorgsignalen-wmo-2015-en-jeugdwet

Uitvoeringsplan 2023 – 2025 MGR sociaal domein Limburg-Noord
In het eerste kwartaal 2022 heeft een grondige evaluatie plaatsgevonden van het Uitvoeringsplan MGR 2020 – 2022.
Mede op basis van die evaluatie is samen met de gemeenten de koers voor de komende drie jaren uitgewerkt in een
nieuw plan: het Uitvoeringsplan 2023 – 2025. U vindt dit plan op onze website, op het tabblad ‘Regelingen MGR’.

Bereikbaarheid
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
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