NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 47 – 2018

Ontwikkeltafel Tarief HbH (ondersteuning bij huishoudelijk werk)
De ontwikkeltafel heeft de input van de virtuele ontwikkeltafel op 20 november besproken. Ze is tot een advies over
het tarief gekomen, de indexering van het tarief blijft nog onderwerp van bespreking. Het advies over de indexering
volgt zo spoedig mogelijk in 2019. U kunt het verslag en de reactie van de tafel op de VOT-input binnenkort op de
webpagina van de tafel vinden.
De tafel heeft haar advies over het tarief aan de regiogemeenten uitgebracht. De gemeenten bespreken het advies
op 11 december.

Ontwikkeltafel Tarieven Wmo
De ontwikkeltafel heeft de input van de virtuele ontwikkeltafel op 8 november besproken. Helaas heeft de tafel niet
over alle tarieven overeenstemming bereikt. De gemeentelijke deelnemers aan de ontwikkeltafel hebben het
voorstel daarom verder uitgewerkt en aan de regiogemeenten voorgelegd (art. 8.7 Ontwikkelovereenkomst). Het
voorstel betreft de Wmo-tarieven in 2019, een jaarlijkse indexering van deze tarieven en nader onderzoek naar de
tarieven van de producten logeren en vervoer per 2020. De regiogemeenten bespreken de voorstellen op 11
december.
Het verslag van de OT en de (gemeentelijke) reactie op de input van de virtuele tafel vindt u op de webpagina van de
ontwikkeltafel.

Tarieven Wmo 2019: plan de implementatie in!
Zoals hierboven aangegeven, bespreken de regiogemeenten de voorstellen van de tarieven-ontwikkeltafels op
11 december. Wij maken de nieuwe tarieven in dezelfde week aan u bekend.
Vanwege het late besluitvormingsmoment is er maar weinig tijd beschikbaar om de nieuwe tarieven in uw systemen
te verwerken. Voorkom dat u straks in de knel komt en blok nu alvast tijd af in uw werkplanning!

Ontwikkeltafel Praktische knelpunten
De regiogemeenten hebben de voorstellen van de ontwikkeltafel overgenomen. De voorstellen worden nu verwerkt
in de overeenkomsten. De wijzigingen gaan in op 1 januari 2019. In december publiceren we de nieuwe
overeenkomsten op de website van de MGR.
De ontwikkeltafel werkt nog aan een aantal voorstellen. Wanneer ze deze gereed heeft, legt ze ook deze weer via
een virtuele ontwikkeltafel aan u voor.

Presentaties bijeenkomst berichtenverkeer 22 november
Donderdag 22 november heeft er op het gemeentehuis van Venray een bijeenkomst plaatsgevonden over het
berichtenverkeer. De presentaties die zijn getoond op deze bijeenkomst zijn nu ook te vinden op de webpagina
Berichtenverkeer en facturatie.

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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