NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 45 – 2018

Ontwikkeltafel Tarief HbH
In oktober is de ontwikkeltafel HbH (ondersteuning bij huishoudelijk werk) van start gegaan. Deze tafel heeft tot doel
om een voorstel uit te brengen over het in 2019 te hanteren tarief voor het product Ondersteuning bij huishoudelijk
werk. Meer informatie over de tafel kunt u lezen op webpagina van de ontwikkeltafel.
De ontwikkeltafel heeft een concept voorstel voorbereid met betrekking tot het tarief voor 2019, de indexering
ervan en de wijze van facturering. Ze legt dit concept nu via een virtuele ontwikkeltafel aan u voor. U kunt van
dinsdag 6 tot en met maandag 19 november op het voorstel reageren.

Ontwikkeltafel Praktische knelpunten
Van 15 t/m 28 september heeft u op de virtuele ontwikkeltafel (VOT) kunnen reageren op een aantal voorstellen van
de ontwikkeltafel Praktische knelpunten. De tafel heeft haar voorstellen naar aanleiding van de ontvangen reacties
op enkele punten aangepast, ook heeft ze een voorstel teruggenomen voor verdere gedachtenvorming. U kunt het
resultaat van de VOT en de definitieve voorstellen van de tafel hier inzien. De regiogemeenten bespreken de
voorstellen op 15 november.
De tafel werkt nog verder aan een aantal andere voorstellen. Wanneer ze deze gereed heeft, legt ze ook deze weer
via een virtuele ontwikkeltafel aan u voor.

Ontwikkeltafel Tarieven Wmo
Van 10 t/m 21 oktober heeft de virtuele ontwikkeltafel plaatsgevonden. De ontwikkeltafel is bezig met de
verwerking van de ontvangen reacties. Op 8 november komt de tafel nog een laatste keer bij elkaar.

Bijeenkomst Berichtenverkeer Jeugd en Wmo (22 november 2018)
In de Nieuwsmailing van week 43 hebben wij u geïnformeerd over de bijeenkomst Berichtenverkeer Jeugd en Wmo.
Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor beginnende aanbieders en aanbieders die problemen ondervinden bij het
gebruik van het Berichtenverkeer. Tot nu toe hebben zich nog vooral aanbieders aangemeld die al langer
gecontracteerd zijn. Heeft u sinds kort een overeenkomst? Worstelt u (nog steeds) met het berichtenverkeer? Geef
u dan op en kom op 22 november naar de bijeenkomst!
De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 22 november 2018 in het gemeentehuis van Venray (Raadhuisstraat
1, 5801 MB Venray).
Het programma:
15.45 – 16.00 Ontvangst
16.00 – 17.00 1. Uitleg over het Berichtenverkeer door de gemeenten
17.00 – 18.30 2. Uitleg gebruik VNG Berichtenapp door Jaap Sikkenk van de VNG
Raadpleeg voor verdere informatie en hoe u zich kunt aanmelden de Nieuwsmailing van week 43.

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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