
NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week  14 – 2019 

 
 

 
 
 
Productieverantwoording 2018 
 
Inmiddels is de deadline van 1 april 2019 voor het indienen van de definitieve Productieverantwoording 2018 
verstreken.  
 
Veel aanbieders hebben voldaan aan deze verplichting uit de overeenkomst, echter missen wij nog van een aantal 
aanbieders de benodigde documenten. Wij verzoeken aanbieders die nog geen productieverantwoording hebben 
ingediend dringend dit alsnog te doen. Wanneer wij op 8 april 2019 nog geen definitieve productieverantwoording 
2018 hebben ontvangen via het uploadportal, dan zijn wij genoodzaakt om artikel 12 van de overeenkomst 
(Penalty’s en ontbinding) toe te passen. 
 
U benadert het uploadportal via de pagina Productieverantwoording 2018.  
 
Wanneer u uw definitieve productieverantwoording al heeft ingediend, of geen diensten heeft geleverd in Limburg- 
Noord in 2018, hoeft u niets te doen.  
 
 
Indexering tarieven uitgesteld 
 
De ontwikkeltafel Indexering heeft aan de regiogemeenten voorgesteld om de tarieven jaarlijks te indexeren met de 
OVA (producten bestaan voornamelijk uit personeelskosten) of 75% OVA en 25% indexcijfer kapitaal (producten met 
een verblijfscomponent).  
 
De gemeenten hebben het voorstel niet overgenomen. Er bestond geen discussie over de vraag óf er geïndexeerd 
zou worden, maar wel over de hoogte van het indexpercentage en op basis van welke uitgangspunten het 
percentage dient te worden bepaald. We zijn ons aan het beraden op de consequenties van het standpunt van de 
gemeenten. In ieder geval worden de tarieven niet per 1 april geïndexeerd, we verwachten dat dit per 1 juli of 1 
augustus gaat gebeuren.  
 
 
Virtuele ontwikkeltafel aanscherping Begeleiding individueel gespecialiseerd 
 
In 2017 heeft de ontwikkeltafel Beschermd Wonen (BW)/Begeleiding individueel (BGI) aan de regiogemeenten 
voorgesteld om het product ‘begeleiding individueel gespecialiseerd’ per 1 januari 2018 als volgt aan te scherpen: 
“het product is bedoeld voor zeer kwetsbare personen met een intensieve begeleidingsvraag gedurende maximaal 5 
dagen per week. Kenmerkend is dat er regelmatig een beroep gedaan wordt op planbare én onplanbare zorg. Deze 
zorg wordt geboden op ma t/m vr tussen 07.00 en 22.00.”  
 
Om onbekende redenen hebben de gemeenten destijds geen besluit over het voorstel genomen. Zij willen dat nu 
alsnog doen. Omdat de situatie sinds het voorstel van de ontwikkeltafel kan zijn veranderd, hebben de gemeenten 
hun voornemen afgestemd met de BGI-aanbieders die destijds bij de tafel betrokken waren, en bieden ze alle 
aanbieders nogmaals de gelegenheid om virtueel op het voorstel te reageren. 
 
De virtuele tafel vindt plaats van maandag 8 april tot en met zondag 21 april. 
 
  

https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/inkoop/productieverantwoording-2018


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. 
 
 
Telefonische bereikbaarheid MGR 
 
Wilt u contact met ons opnemen? Dat kan op twee manieren. Wij zijn telefonisch bereikbaar (088 – 678 15 00) op de 
volgende tijdstippen: 
Maandag 13.00-17.00 uur 
Dinsdag 09.00-13.00 uur 
Woensdag 09.00-13.00 uur 
Donderdag 09.00-13.00 uur 
 
En uiteraard per e-mail: info@mgrsdln.nl. 
 
MGR sociaal domein Limburg-Noord 
Raadhuisstraat 1 
5801 MB Venray 
info@mgrsdln.nl 
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl  
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