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Presentatie Informatiebijeenkomsten Venlo 
 
Van diverse aanbieders hebben we het verzoek ontvangen om nu al de presentatie ter beschikking te stellen, die 
gebruikt wordt tijdens de informatiebijeenkomsten van de gemeente Venlo. 
 
De bijeenkomsten gaan over de inkoop 2018, die er op onderdelen wezenlijk anders uitzien dan de inkoop 2017. 
Binnen het Sociaal Domein Limburg-Noord zullen parallelle inkoopprocedures worden gevolgd; voor Venlo en voor 
de overige gemeenten van de regio. Middels onze e-mail van vorige week donderdag 29 juni zijn de aanbieders op 
domein 4 Jeugd en domein 5 Wmo uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. 
 
De 1e bijeenkomst over Wmo – begeleiding individueel was gisteren (dinsdag 4 juli). Morgen (donderdag 6 juli) 
vinden twee bijeenkomsten Jeugd plaats en volgende week dinsdag 11 juli vindt de laatste bijeenkomst plaats over 
Beschermd Wonen. 
 
Tijdens de 4 bijeenkomsten wordt dezelfde presentatie gegeven. Vanaf nu staat deze presentatie op onze website 
onder Inkoop 2018. 
 
 
Uren bij dagbesteding Wmo 2017 
  
Zoals beschreven in de inkoopdocumenten voor 2017 is de eenheid van het product dagbesteding (Wmo, perceel 3) 
uren. Voor dit product dient dus ook gefactureerd te worden in het aantal uren dat daadwerkelijk geleverd is, en niet 
standaard in dagdelen van 4 uur zoals voorgaande jaren gebruikelijk was.  
 
De gemeenten willen dit opnieuw onder de aandacht brengen omdat zij zien dat er in de meeste gevallen standaard 
4 uur is gedeclareerd en waarschijnlijk feitelijk minder uren zorg geleverd is. De gemeenten zullen hier de rest van 
2017 bij de goedkeuring van facturen extra alert op zijn. 
 
 
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. 
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