
 

Sociaal Domein Midden-Limburg Oost | Markt 31 | 6041 EM  Roermond 

www.sociaaldomeinmlo.nl  |  contractmanagement@sociaaldomeinmlo.nl 
 

 
 

 
 

Nieuwsbrief Sociaal Domein Midden-Limburg Oost 
week 5 - 2022 
 

 
 

 
Meerkosten 2021. Reminder voor gecontracteerde aanbieders Wmo en Jeugdwet  
Aanvragen voor een bijdrage in de vergoeding van gemaakte meerkosten, als gevolg van de maatregelen 
rondom COVID-19, kunnen nog tot 1 maart 2022 ingediend worden. 
Let op: 28 februari is dus de laatste indieningsdag. 
De aanvraag kan per mail gestuurd worden aan contractmanagement@sociaaldomeinmlo.nl 

 
 
Indienen facturen 2021 
Bericht voor gecontracteerde zorgaanbieders; in onze samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat er tot 1 
april 2022 gefactureerd kan worden. Alle facturen over 2021 ingediend na deze datum worden niet meer in 
behandeling genomen. We herinneren u aan deze afspraak om teleurstelling te voorkomen en adviseren om uw 
facturatie en berichtenverkeer met voorrang te actualiseren. We zijn van mening dat aanbieders voldoende tijd 
hebben gekregen om hun systemen aan te passen. Er zullen over 2021 geen addenda voor achterstallige 
facturatie meer afgesloten worden door contractmanagement. 

 

Meldplicht zorg- en jeugdhulpaanbieders  
Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet 
toelating zorginstellingen (Wtzi). 
Er zijn nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders met onder andere een meldplicht en een 
vergunningstelsel. Dit is nodig om de transparantie en verantwoording in de sector, en het bewustzijn over 
kwaliteit te vergroten. Zie voor meer informatie Home | Toetreding zorgaanbieders. Hier vindt u o.a. een 
stroomschema (daarin kunt u zien welke situatie op u van toepassing is en u komt dan uit bij een stappenplan dat 
voor uw situatie geldt) en een ‘knop’ om u als een zorg- of jeugdhulpaanbieder te melden. 

 

Servicecentrum MER rechtstreeks telefonisch bereikbaar! 
Vanaf 1 februari 2022 is Servicecentrum MER rechtstreeks bereikbaar. U hoeft dus niet meer te bellen via een 
van de drie gemeenten. 
Namens de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen voert zij de gemeentelijke taken uit voor onder 
andere de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  
De nieuwe telefoonnummers zijn: 
Wmo                              0475 – 25 59 56 
Participatie                     0475 – 25 59 50 
Servicecentrum MER is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur 
Zou u deze informatie binnen uw organisatie willen verspreiden zodat uw collega’s ook op de hoogte zijn? 
 

Wonen Jeugdwet Midden-Limburg per 1-1-2022 
In Midden-Limburg werken de twee (2) jeugdzorgregio’s Midden-Limburg Oost (gemeenten Echt-Susteren, 
Maasgouw, Roerdalen en Roermond) en Midden-Limburg West (gemeenten Leudal, Nederweert en Weert) 
samen op het segment Wonen vallende onder de Jeugdwet. De zeven gemeenten hebben hiervoor in 2021 dan 
ook samen een aanbesteding doorlopen.  
 
Inhoudelijke zorg 
Voor sommige jeugdigen biedt de thuissituatie tijdelijk niet de randvoorwaarden om (veilig) op te kunnen groeien 
en/of kunnen de jeugdigen (nog) niet zelfstandig wonen. Gemeenten moeten voor deze jeugdigen zorg (passend 
woonaanbod) inkopen. Het woonaanbod binnen dit segment kan zowel voltijd, deeltijd, structureel als tijdelijk zijn. 
Het segment is opgesplitst in de volgende percelen: 
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A. Pleegzorg & Gezinshuizen.  

Deze zorg is gericht op een duurzame, vervangende thuissituatie voor de Jeugdige in een pleeggezin of 
gezinshuis. De focus ligt hierbij op “het gewone opvoeden en opgroeien”, een duurzame relatie met de 
ouders en werkt toe richting terugkeer naar het eigen gezin of richting zelfstandigheid.                                                                                                  

 
B. Woonleefgroepen 

Binnen een woonleefgroep wordt een vaste groep Jeugdigen begeleid, die niet voldoende kunnen 
functioneren in een gezinssetting. Er is sprake van een meervoudige hulpvraag (vaak op meerdere 
leefgebieden) vanuit de jeugdige, hun gezin en/of hun omgeving. Het doel is om een duurzame woonplek te 
creëren voor de jeugdigen met een duurzame relatie met hun ouders. 

 
C. Zelfstandig Wonen Training 

Zelfstandig wonen training is bedoeld voor jeugdigen die de stap naar zelfstandigheid kunnen gaan maken, 
als zij hiervoor begeleiding krijgen. Bij de zelfstandig wonen training, krijgen jeugdigen training en begeleiding 
om zo zelfstandig mogelijk te leven en maximaal te kunnen deelnemen aan de samenleving. 

 
D. Logeren 

Het product logeren betreft de mogelijkheid voor jeugdigen om gedurende een korte periode (bijv. een 
weekend) ergens anders te verblijven, waar toezicht en de noodzakelijke ondersteuning wordt geboden. 
(Pleeg)ouders of verzorgers worden daarmee tijdelijk ontlast en hebben even tijd voor zichzelf en elkaar. Het 
ontlasten van de (pleeg)ouders of verzorgers heeft als doel, om de opvoedtaak van de (pleeg)ouders of 
verzorgers over de jeugdigen weer te kunnen dragen. Naast logeren wordt indien noodzakelijk ingezet op 
ambulante begeleiding om de draagkracht van de (pleeg)ouders te vergroten. 

 

Gecontracteerde aanbieders 

Het aanbestedingsproces is volbracht en heeft geleid tot het contracteren van de volgende zorgaanbieders op de 
vier onderdelen: 

Perceel A: Pleegzorg & Gezinshuizen Stichting Pactum (voorheen Stichting Rubicon 
Jeugdzorg) 
Stichting Xonar 

Perceel B: Woonleefgroepen AnneWim B.V.  
Combinatie* Hoeve de Kaolder 
Stichting PSW 
Zorgverlening PGZ 

Perceel C: Zelfstandig Wonen Training Combinatie* Care Plus Stichting 
MET ggz 

Perceel D: Logeren Coöperatie Limburgse Zorgboeren 
Combinatie* Hoeve de Kaolder 
Hoeve Delshorst 
Stichting PSW 

*Er zijn twee combinaties: 
1. Care Plus Stichting (penvoerder en gemachtigde) met Zorgverlening PGZ; en 
2. Hoeve de Kaolder (penvoerder en gemachtigde) met Mutsaersstichting, Grijp het Leven, Hai-5. 

De penvoerder is aanspreekpunt. 
 
De overeenkomst gaat in op 1 januari 2022 en heeft een looptijd van vier (4) jaar met de mogelijkheid voor de 
zeven gezamenlijke gemeenten tot twee (2) optionele verlengingen van drie (3) jaar. 
 
De gemeenten zijn alleen met bovenstaande zorgaanbieders contracten in het segment wonen aangegaan. 
Gedurende de looptijd van die contracten worden geen andere zorgaanbieders toegelaten in het segment wonen. 
Dit betekent dat een zogenaamde buitencontract-plaatsing of maatwerkovereenkomst niet mogelijk is. Zorg 
verleend door een niet gecontracteerde zorgaanbieder wordt niet gefinancierd. Wanneer een niet-
gecontracteerde zorgaanbieder door een verwijzer wordt benaderd, dient die zorgaanbieder de verwijzer te 
verwijzen naar de gecontracteerde zorgaanbieders. Het is aan deze gecontracteerde zorgaanbieders om de 
eventuele (on)mogelijkheden en voorwaarden voor een onder-aannemerschap te onderzoeken. 
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Integrale Crisishulp Noord- en Midden-Limburg per 1-1-2022 
De 14 gemeenten van de jeugdhulpregio’s Noord-Limburg (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en 
Maas, Venlo en Venray), Midden-Limburg Oost (Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond) en Midden-
Limburg West (Leudal, Nederweert, Weert) hebben samen afgesproken op te trekken in het contracteren van 
Integrale Crisishulp Jeugd. 
 
Inhoudelijke zorg 
Er kunnen altijd situaties voorkomen waarin jeugdigen of ouders/verzorgers te maken krijgen met een 
crisissituatie. Denk hierbij aan een psychiatrische crisis of ernstige opvoedproblemen waarbij direct actie nodig is 
door professionals. Die directe actie noemen we crisishulp. Jeugdhulp moet voor de crisishulpverlening altijd 
(24/7) direct bereikbaar en beschikbaar zijn.  
 
Structuur Integraal Crisisteam 
Voor 1-1-2022 bestond er een knip tussen de toeleiding naar crisishulp (toegang) en de daadwerkelijke crisishulp. 
Vanaf 1-1-2022 is de crisishulp jeugd in een vernieuwde structuur opgezet. We gaan werken met een Integraal 
Crisisteam. De professionals uit dit team doen de (telefonische) triage (toegang), gaan indien er sprake is van 
een crisis er op af én regelen  en of bieden vervolgens ook de nodigde acute hulp.  
 
Verder geldt   dat een crisisverblijf vanaf 1 januari 2022 maximaal zeven (7) dagen kan duren (met uitzondering 
van plaatsingen in het kader van de Wet verplichte ggz (max. 2×3 weken). Ambulante crisishulp kan maximaal 
vier (4) weken duren. 
 
Gecontracteerde aanbieders samenwerkingsverband 
De aanbesteding heeft geleid tot het contracteren van het samenwerkingsverband tussen de volgende 
zorgaanbieders: 

- Mutsaersstichting (penvoerder en gemachtigde); 
- Stichting MET ggz; 

- Stichting Xonar. 
De overeenkomst gaat in op 1 januari 2022 en heeft een looptijd van vier (4) jaar met de mogelijkheid voor de 
veertien gezamenlijke gemeenten tot twee (2) optionele verlengingen van drie (3) jaar. 
 
De gemeenten zijn alleen met het bovenstaande samenwerkingsverband een contract aangegaan. Gedurende de 
looptijd van dit contract worden geen andere zorgaanbieders van crisishulp toegelaten. Dit betekent ook dat 
‘specifiek maatwerk’ niet mogelijk is. Crisishulp verleend door een niet gecontracteerde zorgaanbieder wordt niet 
gefinancierd. Wanneer een niet-gecontracteerde zorgaanbieder door een verwijzer wordt benaderd voor het 
verlenen van crisishulp, dient die zorgaanbieder de verwijzer te verwijzen naar het gecontracteerde 
samenwerkingsverband. Het is aan dit samenwerkingsverband om de eventuele (on)mogelijkheden en 
voorwaarden voor een onder-aannemerschap te onderzoeken. 
 

Heeft u vragen over een van de in deze nieuwsbrief genoemde onderwerpen?  
Stel ze graag per mail aan contractmanagement@sociaaldomeinmlo.nl 
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