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Ontwikkeltafels 
 
Beschermd wonen en HbH  
De virtuele ontwikkeltafels (VOT) HbH en Beschermd wonen zijn gisteren gesloten. Binnen 14 dagen kunt u op de 
VOT lezen wat er met uw input is/wordt gedaan. 
 
Jeugd, Participatie, Proces en organisatie 
Vandaag zijn de virtuele ontwikkeltafels (VOT) Proces en organisatie, Jeugd en Participatie gestart. Tot en met 28 juni 
kunt u op de ontwikkeltafelstukken reageren.  
 
Op de VOT Proces en organisatie is een extra voorstel ingebracht, dat niet tijdens de FOT aan de orde is geweest. Het 
betreft het voorstel om met vaste tarieven te gaan werken. 
 
 
Aankondiging onderzoek Wmo-vervoer dagbesteding 
 
Provincie-breed willen gemeenten het doelgroepenvervoer (Wmo, Jeugd, leerlingenvervoer) de komende jaren 
efficiënter organiseren. Omnibuzz is voor de hele provincie al verantwoordelijk voor het collectief vervoer 
(voormalige Regiotaxi).  
 
Het vervoer naar dagbestedingslocaties valt onder de Wmo. Zorgaanbieders krijgen nu een vaste vergoeding per 
cliënt per dag om dit vervoer te regelen. Deze afspraak loopt tot en met 2018. Een provinciale werkgroep Wmo-
vervoer dagbesteding (waaraan een aantal gemeenten en Omnibuzz deelnemen) bereidt een advies voor aan 
gemeenten. Op basis van dit advies moet elke gemeente een besluit nemen over hoe het vervoer naar de 
dagbesteding vanaf 2019 wordt georganiseerd.  
 
De werkgroep wil nu graag in gesprek met een aantal zorgaanbieders om een beeld te krijgen van hoe het vervoer 
nu is georganiseerd en om hun ideeën en wensen voor de toekomst op te halen. Ook is hulp van de zorgaanbieders 
nodig bij het completeren van de gegevens over vervoersbewegingen van cliënten, die nodig zijn om tot een goed 
advies te komen. In Noord-Limburg is ervoor gekozen om een aantal zorgaanbieders te interviewen. Zorgaanbieders 
die vervoer naar dagbestedingslocaties verzorgen kunnen hiervoor de komende weken een uitnodiging krijgen.  
 
 
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. 
 
 
MGR Sociaal Domein Limburg-Noord 
Raadhuisstraat 1 
5801 MB Venray 
info@mgrsdln.nl 

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/ontwikkeltafels/virtuele-ontwikkeltafel
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/ki
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/
mailto:info@mgrsdln.nl

