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Extra virtueel reactiemoment Jeugd en Wmo/Participatie (14-21 april 2016) 
 
Bij de 1e fysieke ontwikkeltafels Jeugd en Wmo/Participatie hebben gemeenten en aanbieders onderwerpen 
benoemd die zij voor de inkoopdocumenten van 2017 op willen pakken. Inmiddels zijn zij in werkgroepen aan de slag 
gegaan met de uitwerking van deze onderwerpen. 
 
De werkgroepen lassen in de aanloop naar de 2e ontwikkeltafels (fysieke OT op 25 mei) een extra virtueel moment 
in, om alle aanbieders de kans te geven te reageren op de voorstellen zoals de werkgroepen ze in gedachten hebben. 
U vindt de ruwe voorstellen op de pagina Ontwikkeltafels 2016 onder "Extra virtueel".  
 
In de periode 14 april - 21 april 2016 kunt u op de pagina Virtuele ontwikkeltafel op de stukken reageren. Uw op- en 
aanmerkingen zullen naar de betreffende werkgroepen worden doorgeleid. 
 
 
Vervoer Jeugd 
 
Bij de inkoop 2016 is vervoer voor jeugdigen alleen uitgevraagd in domein 3 perceel 3 (dagbesteding jeugd) en bij 
domein 4 perceel 4 (logeren jeugd). In beide gevallen gaat het om het product “Vervoer dagbesteding kind 
intramuraal/extramuraal” met NZa-code H896 / H976 / Z905 en iJw-code 42A03 met een  maximumtarief van € 20,- 
per etmaal. 
 
We zijn er terecht op gewezen dat vervoer in domein 4 ook kan voorkomen in andere percelen dan alleen in perceel 
4. In overleg met de gemeenten is  besloten dat aanbieders – indien van toepassing – ook op andere percelen binnen 
domein 4 vervoer kunnen declareren middels het indienen van facturen bij de betreffende gemeente(n). Daarbij 
dient de aanbieder de bovenvermelde iJw-code te vermelden en te blijven binnen het max. tarief per etmaal. 
 
Uiteraard kan dat alleen als de gemeente vervoer aan de jeugdige heeft toegekend. Bovendien is dit niet van 
toepassing op de Jeugd-GGZ (perceel 1 en 2 van domein 4), omdat in die gevallen vervoer van en naar de J-GGZ 
aanbieder door de gemeente zelf wordt verzorgd. 

 
 
Herhaald bericht: Productcodetabel versie 2 met gewijzigde productcodes! 
 
Zoals al in een eerdere nieuwsmailing is gemeld, is er een nieuwe versie van de productcodetabel beschikbaar. 
Hierin is een aantal codes gewijzigd, toegevoegd of verwijderd. De nieuwe versie van de productcodetabel is te 
vinden op onze website.  
 
Het nieuwe document bestaat uit drie tabbladen. De nieuwe Productcodetabel staat op het eerste tabblad. Het 
tweede tabblad bevat alleen de wijzigingen ten opzichte van de vorige tabel, in de kolom “Opmerkingen” worden 
deze wijzigingen toegelicht. Het derde tabblad bevat een overzicht van de codes die bij de uitvraag in oktober 2015 
nog niet bekend waren. Mogelijk staat hier in uw Product- en Prijzenblad “code volgt”. Dit overzicht kunt u indien 
gewenst gebruiken voor het aanvullen van uw productadministratie. 
 
 
 
 
 

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/ontwikkeltafels/ontwikkeltafels-2016
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/ontwikkeltafels/virtuele-ontwikkeltafel


Uitschrijven/aanmelden 
 
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich 
uitschrijven op uw e-mailadres, stuur dan een reply met als onderwerp “uitschrijven”. Wilt u zich aanmelden reply 
dan met het onderwerp “Aanmelden”. 
 
 
MGR Sociaal Domein Limburg-Noord 
Raadhuisstraat 1 
5801 MB Venray 
info@mgrsdln.nl 
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