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'We hebben een mijlpaal bereikt' 
 
We hebben op 21 juni 2022 een mijlpaal bereikt in Noord- en Midden-Limburg. Met ingang van deze datum zijn 14 
Noord- en Midden-Limburgse gemeenten de samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen (BW), 
Maatschappelijke Opvang (MO), Bemoeizorg (B) & Preventie (P) aangegaan. Deze samenwerkingsovereenkomst 
regelt de regionale samenwerking op het gebied van BW, MO en B&P. Dit om de continuïteit te waarborgen van 
voorzieningen in Noord- en Midden-Limburg ten behoeve van de kwetsbare inwoners die afhankelijk zijn van deze 
voorzieningen en om ambities en doelen uit de Regiovisie Meedoen en Wonen te realiseren. Deze visie wordt 
momenteel ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden van de 14 gemeenten. Ook bevat de 
samenwerkingsovereenkomst afspraken over financiële solidariteit. 
 
De Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) is als uitvoerder van deze 
bedrijfsvoeringstaken in de samenwerking aangewezen. Om dit mogelijk te maken is de MGR met ingang van 21 juni 
2022 gewijzigd en is Module 2 (BW, MO, B&P) toegevoegd. Op dezelfde datum zijn de 7 Midden-Limburgse 
gemeenten officieel toegetreden tot de regeling. De samenwerkingsovereenkomst treedt in werking onder 
gelijktijdige beëindiging van de Overbruggingsovereenkomst. Deze tijdelijke overeenkomst maakte het mogelijk om 
al vanaf 1 januari 2022 op een goede manier samen te werken. 
 
Met de gerealiseerde samenwerking is de regio een van de koplopers in Nederland op de beschreven 
beleidsterreinen en hier mogen we trots op zijn.  
 
 
Onderzoek herijking tarieven trajecten Wmo en Jeugdhulp – nieuwe versie data aanlevering specificatie 
 
In de MGR nieuwsmailing van week 8 bent u geïnformeerd over het ‘Onderzoek herijking tarieven trajecten Wmo en 
Jeugdhulp’.  
Graag attenderen we u op een wijziging in de bijlage ‘Toelichting dataset ten behoeve van het onderzoek herijking 
tarieven trajecten Wmo en Jeugdhulp – Sturing en Inkoop’ die in dit nieuwsbericht was verwerkt. De nieuwe versie 
van deze bijlage vindt u hier. 
 
De voornaamste wijziging betreft een wijziging in de aanlevermomenten van de data. Gezien het specifieke karakter 
(looptijd) van de Wmo segmenten 2A, 2B en 3A is ervoor gekozen om per maand data in te zamelen in plaats van te 
wachten tot de data aanlevering op het einde van het traject.   
 
 
Consultatie en advies Jeugd 
 
Alle aanbieders die een raamovereenkomst hebben voor segment 2, 3 of 4 jeugd, hebben ook een overeenkomst 
voor consultatie en advies. Dit houdt in dat de gemeentelijke toegangsteams en andere verwijzers aanbieders 
kunnen inzetten ter consultatie of advies, als aanvulling op het vraagverhelderingsproces. Dit kan bijvoorbeeld 
ingezet worden om de hulpvraag beter te definiëren of om een observaties en diagnostiek uit te voeren. Dit betreft 
nadrukkelijk geen hulp. Voor externe verwijzers geldt dat zij dit altijd afstemmen met de lokale toegang. 
We hebben gemerkt dat aanbieders dit contractonderdeel niet scherp hebben. Onze vraag is om hier aandacht voor 
te hebben in de eigen organisatie en dit te implementeren binnen de eigen organisatie, inclusief bijbehorende 
productcodes. Consultatie en advies kent twee producten:  
• Consultatie en advies HBO met productcode 50L01  
• Consultatie en advies WO met productcode 50L02  
De beschrijving van Consultatie en Advies is opgenomen in Bijlage G, die onderdeel uitmaakt van de 
raamovereenkomsten segment 2, 3 en 4. Deze bijlage kunt u ook vinden op de website MGR. 

https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/2022/NIEUWSMAILING%202022%20-%20week%208.pdf
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Nieuwsmailing/2022/Bijlage%20week25%2020220414%20Data%20aanlevering%20door%20herijkingsonderzoek.pdf
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Overeenkomsten%202022/Jeugd/bijlagen/Bijlage%20G%20%20Consultatie%20en%20Advies.pdf
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/index.php?pageid=626


 
Corona meerkosten update 
  
Corona meerkosten verzoeken Q2-2022 
Vanaf maart 2022 zijn in Nederland nagenoeg geen beperkende maatregelen in verband met Corona meer van 
kracht. Het huidige Corona meerkosten protocol blijft van kracht alhoewel gemeenten de kans zeer klein achten dat 
er nog daadwerkelijk meerkosten ontstaan in Q2. 
  
Stopzetting deelname gemeente Bergen aan Corona meerkosten protocol 
De gemeente Bergen heeft besloten om vanaf het 2e kwartaal 2022 niet meer te participeren in het regionale 
protocol Corona meerkosten. Mogelijke Corona meerkosten bestemd voor de gemeente Bergen zullen aanbieders 
daarom met de gemeente Bergen zelf moeten afstemmen. 
 
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkopen (MVI) 
  
De Regio Noord-Limburg wil de duurzaamheidtransitie stimuleren en bijdragen aan een duurzamere wereld en 
ondernemingen. Daarom is binnen de aanbestedingen afgesproken dat MVI onderdeel is van de contractering. Om 
een idee te krijgen hoe een organisatie aan de slag kan met deze inspanningsverplichting organiseerde de MGR 
namens de gemeenten een succesvolle digitale inspiratiesessie op 16 juni. De informatie die hier gedeeld is kunt u 
terugvinden op onze website. Hier vindt u ook de bijbehorende tijdslijn. 
Op basis van de gedeclareerde ondersteuning/hulp over 2020 is bepaald welke organisaties een 
inspanningsverplichting hebben voor MVI. De algemene contactpersonen van deze organisaties hebben deze week 
via de supplier portal van VendorLink een audit ontvangen om de benodigde documenten in te dienen (uiterlijk 30 
september 2022). 
 
 
Uitvraag informatie via supplier portal VendorLink 
 
Zoals u weet maakt de MGR gebruik van het contractbeheersysteem VendorLink. Middels de supplier portal van 
VendorLink kunnen we informatie uitwisselen met aanbieders en hebben aanbieders zicht in de overeenkomsten, 
producten en tarieven en documenten die voor hun van toepassing zijn. Ook vragen we geregeld informatie op bij 
aanbieders. Zo’n informatie-uitvraag wordt in de terminologie van VendorLink een ‘audit’ genoemd. We begrijpen 
dat dit soms voor verwarring kan zorgen. In ons dagelijks taalgebruik heeft het woord audit een andere betekenis, 
die vaak gekoppeld is aan een certificering of toetsing. Dat is echter niet van toepassing voor de term audit zoals die 
in VendorLink gebruikt wordt. Het betreft hier alleen een informatie-uitvraag; er is geen sprake van een certificering 
of toetsing. 
U vindt een handleiding voor het gebruiken van de supplier portal op onze website. 
 
 
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 
5803 AP  Venray 
info@sdln.nl 

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/uitvoering/sr-en-mvi
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/uitvoering/backoffice-processen
mailto:info@sdln.nl
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/
mailto:info@mgrsdln.nl
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