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Open house inkopen 
 
Vanaf 1 april 2022 staan de open house inkopen Wmo Logeren (Tender 171532) en Participatie begeleiding 
individueel (Tender 169490) weer open. Vanaf die datum bestaat de mogelijkheid van continue toetreding voor deze 
twee tenders. Ingangsdatum voor de overeenkomst is de eerste dag van de maand na de maand waarin de 
aanbieder tot de overeenkomst is toegelaten. Voor meer informatie verwijzen we naar onze website. 
Hier vindt u vanaf 1 april ook de links naar de betreffende tenders op Negometrix. 
 
 
Corona meerkosten protocol 2022 
 
De regiogemeenten hebben het Protocol meerkosten sociaal domein Noord-Limburg 2022 vastgesteld. De inhoud 
van het vastgestelde protocol is grotendeels gelijk aan die van het protocol voor 2021.  
Twee categorieën meerkosten uit 2021 (Software en telefonie) maken in 2022 geen onderdeel meer uit van het 
corona meerkosten protocol. Wel zijn er drie nieuwe categorieën toegevoegd als mogelijke corona meerkosten, te 
weten:  
• extra opvang volgend uit schoolsluitingen; 
• extra opvang in de maatschappelijke opvang; 
• zelftesten voor eigen personeel. 
Daarnaast is het belangrijk om te benadrukken dat aanbieders enkel meerkosten vergoedingen kunnen indienen 
voor die periodes waarin daadwerkelijke RIVM-richtlijnen of kabinetsmaatregelen van kracht zijn.  
 
Wijziging in aanlevermethode 
Afwijkend ten opzichte van vorig jaar kunnen meerkostenverzoeken niet meer geüpload worden op de 
meerkostenportal op de website van de MGR. Vanaf heden moeten de meerkostenverzoeken (inclusief alle 
voorgeschreven bijlagen) via e-mail worden toegestuurd naar de MGR. Het e-mailadres hiervoor is info@sdln.nl.   
 
Deadline aanlevering meerkostenverzoeken Q1-2022 
De meerkostenverzoeken voor het eerste kwartaal van 2022 kunnen in april worden gemaild naar de MGR, de 
deadline voor het indienen is 30 april 2022. De regiogemeenten hebben een eigen format opgesteld voor het 
indienen van de meerkosten aanvragen en aanbieders wordt verzocht om enkel dit format te gebruiken. Het format 
vindt u als bijlage bij deze Nieuwsmailing. 
 
 
Bereikbaarheid MGR 
 
Wilt u contact met ons opnemen? Wij zijn bereikbaar via: 
• E-mail: info@sdln.nl  
• Telefoon:    088 – 678 15 00 (ma-do. van 9.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 9.00 – 12.00 uur). 
 
 
Uitschrijven/aanmelden 
 
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich aan- of 
afmelden, dat kan via de homepage van onze website, beneden in het scherm.  
 
 
MGR sociaal domein Limburg-Noord 
Keizersveld 91B 
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