NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 32 – 2019

Geïndexeerde tarieven per 1 juli 2019
De tarieven voor de maatwerkdiensten Jeugd en Participatie en voor Onafhankelijke cliëntondersteuning zijn per
1 juli geïndexeerd. We hebben u daarover in onze nieuwsmailing van week 26 geïnformeerd.
De gemeenten ontvangen van meerdere aanbieders nog declaraties met het niet-geïndexeerde tarief over
dienstverlening die na 1 juli is uitgevoerd. We willen de aanbieders dus nogmaals erop attenderen dat ze vanaf 1 juli
het geïndexeerde tarief moeten gebruiken.
Zie ook de conversietabellen op onze website.

Ontwikkeltafels


Ontwikkeltafels Tarief logeren en Tarief vervoer dagbesteding
Vorig jaar heeft de ontwikkeltafel Tarieven Wmo geen advies uit kunnen brengen over een reëel tarief voor de
producten logeren en vervoer dagbesteding. Dit najaar denken de gemeenten en de aanbieders opnieuw na over
een reëel tarief. Ze doen dat in twee aparte ontwikkeltafels en worden bij hun werkzaamheden begeleid en
ondersteund door een onafhankelijk adviesbureau. Uiteindelijk brengt de ontwikkeltafel een advies aan de
gemeenten uit over een reëel tarief voor logeren en vervoer dagbesteding vanaf 1 januari 2020.
Op de website van de MGR kunt u de planning en de samenstelling van de ontwikkeltafels raadplegen.



Doorlopende ontwikkeltafels (Administratief-juridisch en Inhoudelijk)
De gemeenten in de regio Limburg-Noord denken in het kader van het project Sturing en inkoop na over hoe het
toekomstig zorglandschap passend en duurzaam ingericht kan worden. Daarin kijken ze naar onder andere naar
de vier sturingselementen bekostiging, contractering, toegang en leveranciersmanagement.
Gedurende de looptijd van dit project worden de bestaande inkoopovereenkomsten alleen aangepast op
onderdelen die niet behoren tot of niet kunnen wachten op de afronding van het project.
Voor de aanpassingen die te klein zijn om er een aparte tafel voor in te stellen, worden twee doorlopende
ontwikkeltafels in het leven geroepen: een administratief-juridische tafel en een inhoudelijke tafel. Er kunnen
doorlopend onderwerpen op deze tafels worden geagendeerd. Wanneer er geen onderwerpen zijn, wordt zij
‘slapend’ totdat er weer een nieuw onderwerp op de agenda wordt gezet.
Op de website van de MGR kunt u de planning en de samenstelling van de ontwikkeltafels raadplegen.



Ontwikkeltafel Aanscherping begeleiding individueel gespecialiseerd
In april heeft de virtuele ontwikkeltafel (VOT) over het conceptvoorstel aan de gemeenten plaatsgevonden. De
fysieke ontwikkeltafel komt op 27 augustus bij elkaar om de VOT-reacties te bespreken en het definitieve
voorstel aan de gemeenten vast te stellen.
Meer informatie over de ontwikkeltafel vindt u hier.



Ontwikkeltafel Tarief HbH
Deze ontwikkeltafel had zijn werkzaamheden opgeschort totdat bekend was hoe de gemeenten de tarieven van
de regionaal ingekochte maatwerkvoorzieningen voortaan indexeren. Nu dit bekend is, pakt de tafel haar
werkzaamheden weer op.
Meer informatie over de ontwikkeltafel vindt u hier.

Nadere duiding begrip intakegesprek
Vanaf 1 januari 2019 staat in de inkoopovereenkomsten dat intakegesprekken niet worden vergoed. Deze regel blijkt
tot verwarring te leiden doordat aanbieders een ander beeld hebben bij het begrip intakegesprek dan in de definitie
van de overeenkomst wordt bedoeld. Met intakegesprek bedoelt de regio Limburg-Noord: Gesprek(ken) tussen een
Opdrachtnemer en een Burger, gericht op een eerste inschatting van de hulpvraag, de beoordeling of de
Opdrachtnemer passende Dienstverlening kan bieden voor de Burger en de inschatting van de te verlenen
Dienstverlening.
Dit betreft dus een oriënterend gesprek van een inwoner met een potentiële aanbieder om wederzijds te
beoordelen of er een (inhoudelijke en persoonlijke) klik is, de aanbieder iets kan betekenen in het behalen van de
doelen van de inwoner en hoe de hulpverlening er in grote lijnen uit kan zien. Dit gesprek maakt geen deel uit van de
dienstverlening en wordt dus niet vergoed. Als inwoner en aanbieder bepaald hebben dat ze een traject aan gaan en
vervolgens dieper op de hulpvragen in gaan en een plan van aanpak gaan maken, behoort dat tot de dienstverlening
en valt dit niet meer het onder intakegesprek zoals hierboven bedoeld.

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

