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Indexering tarieven maatwerkovereenkomsten regio Limburg-Noord
De regiogemeenten hebben een besluit genomen over de indexering van de tarieven van de regionaal ingekochte
maatwerkvoorzieningen. De indexering gaat er als volgt uitzien:

Op 1 juli 2019 worden de tarieven van Jeugd, Participatie en Onafhankelijke cliëntondersteuning geïndexeerd op
basis van de rijkscompensatie voor prijseffecten in het sociaal domein (3,49%).

Vanaf 1 januari 2020 worden de tarieven van Jeugd, Participatie, Onafhankelijke cliëntondersteuning en Wmo*)
jaarlijks geïndexeerd:
a. Indexcijfer productcategorie A (m.n. personeelslasten): 100% OVA.
b. Indexcijfer productcategorie B (m.n. personeels- en kapitaallasten): 75% OVA, 25% indexcijfer kapitaallasten.
c. Indexcijfer productcategorie C (onderdeel pleegvergoeding pleegzorg): indexering op de wijze zoals bepaald
in bijlage 1 bij de Regeling Jeugdwet.
d. Indien het gemeentefonds in jaar T krimpt ten opzichte van jaar T-1 worden de indexpercentages met een
half procent verlaagd.
e. De indexcijfers worden berekend op basis van de voorlopige indexcijfers die in september van jaar T-1
worden/zijn gepubliceerd en op basis van de inschatting van de hoogte van het gemeentefonds in de
septembercirculaire van het Rijk in het jaar T-1.
)
* De ingangsdatum voor de indexering van de HbH-tarieven wordt nog in een aparte ontwikkeltafel
besproken.

De geïndexeerde tarieven worden rekenkundig afgerond op twee cijfers achter de komma en uurtarieven
worden deelbaar gemaakt door 60.

De indexering per 1 januari van het jaar T wordt toegepast op het niet afgeronde tarief in het jaar T-1.
Hier kunt u de nieuwe bepalingen in de overeenkomsten raadplegen alsook de Conversietabellen waarin u kunt zien
wat het tarief is tot 1 juli en wat het tarief is vanaf 1 juli 2019.

Verwijsindex Risicojongeren
De Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is een landelijk hulpmiddel om onderlinge afstemming tussen professionals te
versterken. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens
registreren van de jeugdigen en jongvolwassenen (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat
geen inhoudelijke informatie, maar het wordt duidelijk welke andere hulpverlener zich mogelijk ook actief met de
situatie van dit kind (jongere) bezig houdt.
Het geeft hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht in elkaars betrokkenheid bij een individuele
jongere. Het gebruik van de verwijsindex draagt bij aan effectiever samenwerken van hulpverleners en gemeenten.

Door de meldingen in de VIR weten hulpverleners sneller of een kind bekend is bij een collega, zodat zij samen
kunnen overleggen over de beste aanpak.

Het gaat om ‘risicosignalen’: er moeten aanwijzingen zijn dat er echt iets aan de hand is.

De regeling van de verwijsindex is opgenomen in de Jeugdwet.

De VIR is wettelijk verplicht. Dat wil zeggen: dat er een VIR is. Het melden aan de VIR is een recht, niet een plicht.

Bent u als aanbieder nog niet aangesloten bij de VIR dan kunt u contact opnemen met regiobeheerder Nicole
Soudant N.soudant@vorkmeer.nl
Factsheet VIR
Dit informatieblad geeft antwoord op de volgende vragen: Wat is de VIR en wat doet de VIR? Wie kunnen melding
doen? Waar kan ik terecht met mijn vragen over de VIR?

Factsheet VIR (2016)

www.multisignaal.nl

Telefonische bereikbaarheid MGR
Wilt u contact met ons opnemen? Dat kan op twee manieren. Wij zijn telefonisch bereikbaar (088 – 678 15 00) op de
volgende tijdstippen:
Maandag
09.00-13.00 uur
Dinsdag
09.00-13.00 uur
Woensdag
09.00-13.00 uur
Donderdag
09.00-13.00 uur
En uiteraard per e-mail: 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.

MGR sociaal domein Limburg-Noord
Raadhuisstraat 1
5801 MB Venray
info@mgrsdln.nl
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl

