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Nieuwe aanpak complexe jeugdhulp in Noord- en Midden-Limburg 
“Eerst luisteren en dan samen de behandelroute bepalen” 
 
1 januari 2023 was een bijzondere datum voor de 14 gemeenten in Noord- en 
Midden-Limburg en 10 jeugdhulpaanbieders. Vanaf deze datum bundelen zij de 
expertises om nog beter hulp op maat te bieden aan jeugdigen en gezinnen. 
Deze nieuwe aanpak zetten we in bij jeugdigen en gezinnen die te maken hebben 
met complexe, vaak meervoudige, problematiek waarbij sprake is van een 
dreigende behandelopname. Aanbieders en gemeenten werken nauw samen om 
de best passende hulp, zo thuis mogelijk, aan te bieden.  

Ieder gezin is anders, dus voor ieder gezin zal gekeken worden naar de beste 
oplossing voor dat gezin. Daarvoor zetten de gemeenten en jeugdhulpaanbieders 
hun deuren voor elkaar open en werken ze integraal samen om die hulp te 
bieden die de jeugdige en het gezin nodig heeft. 
Als bijlage 1 is het volledige artikel toegevoegd. 
 

MER en MLW gemeenten: Inschrijving Basisovereenkomst Wmo Begeleiding en Kortdurend 
Verblijf 2024 e.v. is geopend 
Tender T28202 is geopend in Mercell Source-to-Contract, aanbieders kunnen zich hierop inschrijven. De 
inschrijving staat open tot 1 oktober, maar alleen aanbieders die vóór 1 maart 2023 hebben ingeschreven worden 
uitgenodigd voor de voorbereidende overlegtafel. 
 

Migratie berichtenverkeer van versie 3.1 naar 3.2 

Jaarlijks is er een migratie van het berichtenverkeer. Dit jaar gaan we van versie 3.1 naar 3.2 
iStandaarden heeft een landelijke draaiboek in elkaar gezet.   

Meer informatie over de berichtenmigratie is te lezen via de volgende link: 
https://www.istandaarden.nl/iwmo/iwmo-3.2-in-ontwikkeling/over-iwmo-3.2  Bijgevoegd als bijlage 2 en 3 het 
draaiboek van gemeente Roermond (voor WMO) en voor de Oost en West-gemeenten (Jeugdzorg).  

Reminder – tijdig indienen productie- en jaarverantwoording 2022 
Als het juist is heeft u inmiddels via Negometrix [tender 214424] een uitnodiging ontvangen voor het indienen van 
de jaarverantwoording 2022. De gemeenten in de regio ML (Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, 
Leudal, Nederweert en Weert) gebruiken deze verantwoording om de uitgaven in het sociaal domein te 
verantwoorden richting hun eigen accountants. Het is daarom voor de gemeenten van groot belang dat u de 
verantwoordingsgegevens tijdig en correct aanlevert. 
Contractueel bent u verplicht de volgende documenten voor de jaarverantwoording tijdig in te dienen: 

1. De productieverantwoording hoort uiterlijk 1 maart 2023 beschikbaar te zijn in Negometrix. 

2. Accountantsverklaring / bestuursverklaring. De accountantsverklaring of bestuursverklaring hoort 
uiterlijk 1 april 2023 beschikbaar te zijn in Negometrix. 

o Bij een jaaromzet per gemeente die hoger is dan €50.000,00 dient u een 
accountantsverklaring toe te sturen. Denkt u hierbij aan een ondertekening door een 
NBA geregistreerde accountant. 

o Bij een jaaromzet per gemeente lager dan €50.000,00 volstaat een 
bestuursverklaring  

3. Klachten: U dient uiterlijk 1 april 2023 uw klachtenmonitor 2022 te uploaden.. 

 

Corona meerkostenregeling vervalt 
Volgens het rijk is niet langer sprake van een pandemische crisissituatie. Dat betekent dat er voor het sociaal 
domein in 2023 geen regelingen meer zijn voor declaratie van meerkosten. 
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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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