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Nieuws vanuit de Ontwikkeltafels 
 
Doorlopende ontwikkeltafel administratief-juridisch 
Er zijn 2 reacties binnengekomen op de Virtuele tafel. Het antwoord van de Fysieke tafel daarop is nu gepubliceerd 
op de website van de MGR. 
 
Doorlopende ontwikkeltafel inhoudelijk 
Ook hier zijn 2 reacties binnengekomen op de Virtuele tafel. Het antwoord van de Fysieke tafel daarop wordt in de 
loop van volgende week (week 41) gepubliceerd op de website van de MGR. 
 
Ontwikkeltafel tarief HbH 
Er zijn geen reacties binnengekomen op de Virtuele tafel. 
Vanuit de gemeenten wordt het tarief zoals deze geplaatst is op de Virtuele tafel inclusief een adviesnota aan de 
bestuurders sociaal domein aangeleverd. Hierover wordt in november (21 nov.) een besluit genomen door de 
bestuurders op onder andere het Hbh tarief. Hierover ontvangen de aanbieders HbH en de gemeenten t.z.t. een 
terugkoppeling. 
 
 
Abonnementstarief Wmo: 8 aandachtspunten voor aanbieders 

 
Het abonnementstarief Wmo dat per 1 januari 2020 van kracht wordt heeft niet alleen impact op het beleid en de 
uitvoering van gemeenten. Deze wetswijziging heeft ook gevolgen voor aanbieders. Voor aanbieders is door i-Sociaal 
Domein een factsheet gemaakt met 8 aandachtspunten die voor hen relevant zijn. 
 
 
Terugkoppeling aanbiederssessie Project Sturing en Inkoop Noord-Limburg 4 september 2019 
 
Beste aanbieders, 
 
Op woensdag 4 september heeft de aanbiederssessie van het project sturing en inkoop plaatsgevonden. Bij deze een 
terugkoppeling van de ochtend en korte vooruitblik. 
 
De sessie 
Er waren ongeveer 140 aanbieders uitgenodigd, waarvan er 35 aanwezig waren. Het was een gemixt gezelschap van 
grote en kleine aanbieders, aanbieders van Wmo, jeugdhulp en participatie en één welzijnsorganisatie. Ondanks 
deze wat lagere opkomst, kijken wij terug op een zeer inspirerende ochtend, met een goede sfeer. Alle aanwezigen 
hebben constructief meegedacht over de vraag wat we over 3 tot 5 jaar bereikt willen hebben in het Noord-
Limburgse zorglandschap. We hebben dan ook veel input opgehaald. De samenvatting van deze input en de 
presentatie van de ochtend zijn meegestuurd. 
 
Wat hebben we in de tussentijd gedaan? 
De input uit de sessie is verwerkt in het regionale ontwikkelpotentieel: Wat willen we bereiken met het 
zorglandschap over 3 tot 5 jaar? Daarnaast is deze samenvatting ook expliciet meegegaan als opbrengst van fase 1 
van het project sturing en inkoop. 
 
Hoe nu verder? 
Fase 1 is afgerond en fase 2 is in voorbereiding. In fase 2 gaan we keuzes maken op de vier sturingselementen 
bekostigingssystematiek, contractvormen en sturing op toegang en leveranciers. Dit doen we als gehele regio samen, 
dus inclusief Venlo. Deze fase kent een korte doorlooptijd: eind januari 2020 moeten keuzes gemaakt zijn. We willen 

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/ontwikkeltafels/virtuele-ontwikkeltafels/discussie?id=63
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/ontwikkeltafels/virtuele-ontwikkeltafels/discussie?id=64
https://tracking.vng.nl/publicaties/factsheet-abonnementstarief-wmo-8-aandachtspunten-voor-zorgaanbieders?cctw=AgQAAACAAQGli5Ow8FYMLcMyyA


jullie blijven betrekken bij het vervolg. We werken nu uit hoe we dat kunnen doen. Als we hier meer over weten, 
communiceren we dit weer. 
 
In ieder geval hartelijk dank voor jullie enthousiasme en input deze ochtend! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de projectgroep sturing en inkoop fase 1, 
 
Susan Keijsers 
 
 
Bijlagen: 
 Aanbiederssessie 4 september 2019; Samenvatting opbrengst 
 Presentatie 4 september 
 
 
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  
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