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Algemeen 
 
Tot onze spijt hebben wij zojuist een verkeerde versie van het Protocol meerkosten sociaal domein Noord-Limburg 
2021 gestuurd.  In deze mailing vindt u de juiste versie. Onze welgemeende excuses voor de veroorzaakte 
verwarring. 
 
 
Reminder Productieverantwoording 
 
Velen van u hebben de (voorlopige) productieverantwoording reeds ingediend. Heeft u dit nog niet gedaan dan 
willen we u hier graag aan herinneren. De voorlopige productieverantwoording dient 1 maart bij ons binnen te zijn. 
Dit geldt ook voor Format spoor 2 voor aanbieders die continuïteitsbijdrage / meerkostencompensatie Corona 
hebben ontvangen. De definitieve verantwoording dient voor 1 april 2021 ingediend te zijn.  
Voor meer informatie verwijzen we naar onze website; daarop staan ook de drie verstuurde aankondigingen. 
 
 
Tenders op Negometrix 
 
Afgelopen weken zijn er diverse tenders geplaatst op Negometrix ten behoeve van de inkoop per 1 januari 2022. Op 
onze website vindt u verwijzingen naar deze tenders, zowel voor Noord-Limburg, als voor Noord- en Midden-
Limburg.  
Nog te publiceren tenders worden toegevoegd op het moment van publicatie. 
 
 
Protocol meerkosten sociaal domein Noord-Limburg 2021 vastgesteld 

De regiogemeenten hebben het Protocol meerkosten sociaal domein Noord-Limburg 2021 vastgesteld. De inhoud 
van het protocol is vergelijkbaar aan die van het protocol voor 2020.  
Meerkostenverzoeken met betrekking tot het eerste kwartaal van 2021 kunnen in april worden geüpload, de 
deadline is op 30 april 2021.  
 
 
Bereikbaarheid MGR 
 
Wilt u contact met ons opnemen? Wij zijn bereikbaar via: 
• E-mail: info@sdln.nl  
• Telefoon:    088 – 678 15 00 (ma-vr. van 9.00 tot 16.00 uur). 
 
 
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@sdln.nl 
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