NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 36 – 2018

Verlengen overeenkomsten maatwerkdiensten Limburg-Noord
Voor 2018 zijn via het Open house inkoopmodel overeenkomsten gesloten voor de volgende diensten:

Onafhankelijke cliëntondersteuning Limburg-Noord; contractnummer MGR2018.1 Regio

Maatwerkdiensten Jeugd Limburg-Noord; contractnummer MGR2018.2 Regio

Maatwerkdiensten Wmo Limburg-Noord; contractnummer MGR2018.3 Regio

Maatwerkdiensten Participatie Limburg-Noord; contractnummer MGR2018.4 Regio
De overeenkomsten hebben een looptijd van één jaar met de mogelijkheid van drie optionele jaarlijkse
verlengingen. Indien de gemeenten geen gebruik maken van de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen, dan
eindigt de overeenkomst op 31 december 2018.
Met deze Nieuwsmailing informeert de MGR de opdrachtnemers dat de gemeenten besloten hebben dat ze gebruik
gaan maken van de mogelijkheid van de eerste verlenging en dat de overeenkomsten derhalve verlengd worden van
1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
Uiteraard ontvangen de opdrachtnemers ook een schriftelijke bevestiging van de verlengingen, die eind september
door de MGR verstuurd wordt via Negometrix.
Let a.u.b. op! Bovenstaande heeft alleen betrekking op genoemde overeenkomsten en dus niet op de door de
gemeente Venlo gesloten overeenkomsten. Hierover zijn / worden de betreffende opdrachtnemers apart
geïnformeerd.

Forum Transformatieplan Jeugdhulp
Eind juli hebben we u uitgenodigd om ideeën en suggesties aan te leveren voor het regionale Transformatieplan
Jeugdhulp Noord-Limburg. Daarvoor hebben we een forum gestart op de website van de MGR waarop u uiterlijk 24
augustus uw reactie kon plaatsen. Diverse partijen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om hun ideeën
kenbaar te maken. Daarvoor willen wij u hartelijk bedanken. Op de website MGR kunt u lezen wat de Regionale
werkgroep jeugd met de reacties doet en welk vervolgtraject daar bij hoort.
Na vaststelling door de gemeenten op 20 september zullen we het Transformatieplan ook op de website MGR
plaatsen zodat iedereen er kennis van kan nemen.
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.
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