NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 23 - 2017

Berichtenverkeer versie 2.1 – Conversie berichtenverkeer
Zoals al gemeld in de nieuwsmailings van week 11 en week 16 is op dit moment de conversie van het
berichtenverkeer naar versie 2.1 gaande. Voor meer informatie over deze conversie, zie de instructie die is opgesteld
door de zeven gemeenten in de regio Limburg-Noord.
Op maandag 12 juni a.s. zou de conversie afgerond moeten zijn waardoor vanaf 12 juni 13:00 uur weer berichten
verzonden kunnen worden.

CAK-codes in verband met eigen bijdragen Wmo
Ons bereiken signalen dat nog niet alle aanbieders de codes hebben gemeld bij het CAK in verband met de eigen
bijdragen die cliënten bij Wmo dienstverlening moeten betalen. Daarom maken wij u nogmaals attent op
berichtgeving over de CAK-codes op onze website.
Voor de trajecten Begeleiding individueel (met eenheid 4 weken) melden de gemeenten inwoners voor de eigen
bijdrage aan bij het CAK. Voor alle overige producten (met eenheid uur en etmaal) leveren de aanbieders de
gegevens aan bij het CAK.
De CAK-codes voor beschermd wonen (uitgezonderd het product Begeleiding bij Beschermd Wonen) worden door
de centrumgemeente Venlo aan het CAK doorgegeven.

Ontwikkeltafels
Er vinden weer fysieke en virtuele ontwikkeltafels plaats:




1-14 juni:
7 juni:
15-28 juni:

virtuele ontwikkeltafels (VOT) HbH en Beschermd wonen (klik hier en hier voor de stukken)
fysieke ontwikkeltafel (FOT) Proces en organisatie (klik hier voor de stukken)
virtuele ontwikkeltafels (VOT) Proces en organisatie, Jeugd en Participatie

Veelgestelde vragen-pagina ingericht op de website
Op onze website zijn nu onder “Backoffice” de meest gestelde vragen en antwoorden met betrekking tot backofficeactiviteiten te vinden op een speciale veelgestelde vragen-pagina. Gestelde vragen over het berichtenverkeer,
factureren, (product)codes en betalingen kunt u hier nalezen. Heeft u zelf een vraag die nog niet in de lijst staat?
Neem dan contact met ons op via info@mgrsdln.nl.

Controleer uw gegevens in de Kernregistratie inkoop
Om te zorgen dat de gemeenten in Limburg-Noord beschikken over de juiste contactgegevens, is het belangrijk dat
uw account voor de Kernregistratie inkoop actueel is. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden
van hun eigen contactinformatie, u kunt deze gegevens wijzigen door in te loggen.

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.

MGR Sociaal Domein Limburg-Noord
Raadhuisstraat 1
5801 MB Venray
info@mgrsdln.nl

