NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 50 – 2018

Tarieven 2019
Op 11 december hebben de regiogemeenten de tarieven voor 2019 vastgesteld:

Jeugd: alleen het tarief voor pleegzorg is gewijzigd ten opzichte van 2018. Het deel “pleegvergoeding” wordt
jaarlijks geïndexeerd op basis van bijlage 1 van de Regeling Jeugdwet.

Participatie en onafhankelijke cliëntondersteuning: tarieven zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2018.

Wmo: op basis van de ontwikkeltafels Tarief HbH en Tarieven Wmo zijn nieuwe tarieven vastgesteld. Bekijk
hier een overzicht van de nieuwe tarieven voor 2019.

Indexering
De regiogemeenten hebben zich ook uitgesproken over het onderwerp indexering. Ze staan hier positief tegenover
en willen het onderwerp sociaal domein-breed benaderen. Er wordt een ontwikkeltafel gestart die zich gaat buigen
over zaken als het indexpercentage, moment en wijze van invoering en afronding. De tafel wordt in januari
opgestart, via onze Nieuwsmailing houden we u op de hoogte over de ontwikkelingen.

Wijziging factuurperiode
Op dit moment dient u binnen vier weken na afloop van elke CAK-periode uw facturen over deze CAK-periode in
(Werkafspraak 8). Voor de Wmo blijft dit zo. Voor Jeugd, Participatie en Onafhankelijke cliëntondersteuning (JPO)
wijzigt de Werkafspraak met ingang van 1 januari 2019: u dient uw facturen vanaf die datum op maandbasis in
(binnen één maand na afloop van elke kalendermaand over die kalendermaand).
Op 30 december 2018 loopt een CAK-termijn af, hierdoor blijft 31 december 2018 als het ware ‘over’. In de meeste
gevallen zullen op die dag geen JPO-diensten worden geleverd en kunt u op 1 januari overstappen op facturatie per
maand. In de uitzonderingssituatie dat u wél op 31 december 2018 JPO-diensten verleent (vooral verblijfsproducten
met 7 etmalen per week), kunt u deze ene dag separaat factureren. U kunt ervoor kiezen om dit te doen:

via de oude werkwijze door middel van een 4-wekenfactuur over CAK-periode 1 van 2019;

via de nieuwe werkwijze door middel van een maandfactuur over december 2018.
Welke werkwijze u ook kiest, zorg ervoor dat deze factuur alleen JPO-diensten betreft die op 31 december 2018 zijn
geleverd.

Bereikbaarheid MGR
Vanaf 1 januari is de MGR beperkter telefonisch bereikbaar. De tijden waarop wij bereikbaar zijn, zijn hier te
raadplegen. Uiteraard kunt u ons ook altijd via e-mail bereiken, via info@mgrsdln.nl.

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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