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Ontwikkeltafel Indexering tarieven
Op 25 februari start de ontwikkeltafel Indexering tarieven. De tafel gaat zich buigen over het indexpercentage, het
moment en wijze van invoering en de afronding van de geïndexeerde tarieven.
Meer informatie over de tafel en de notitie die op 25 februari besproken wordt kunt u lezen op de webpagina van de
ontwikkeltafel.

Aanbieders zoektool en Kernregistratie inkoop
Op de website van de MGR staan zowel de Aanbieders zoektool als de Kernregistratie inkoop. In de zoektool staat
informatie van aanbieders die van belang is voor verwijzers en burgers bij het zoeken en vinden van de juiste
aanbieder bij een hulpvraag van een burger in het kader van de maatwerkdiensten Jeugd, Wmo en Participatie en
Onafhankelijke cliëntondersteuning.
Een gedeelte van de zoektool wordt door u zelf ingevuld (specialisaties / doelgroepen, omschrijving van activiteiten
en contactgegevens). Voor dat gedeelte bent u eigenlijk de ‘eigenaar’ van de gegevens en ook zelf verantwoordelijk
voor de juistheid en volledigheid van de gegevens. Een ander gedeelte komt van de MGR (de producten waarvoor u
bent gecontracteerd). Het gedeelte van de MGR komt uit de Kernregistratie inkoop.
Ook voor de kernregistratie geldt dat u voor een groot gedeelte van de gegevens eigenaar en verantwoordelijke
bent. Een aantal gegevens wordt echter ingevoerd door de MGR en die gegevens kunt u zelf niet wijzigen, het gaat
om de volgende gegevens:

KvK-nummer

Statutaire naam en rechtsvorm

Handelsnaam

AGB-code

IBAN
En natuurlijk de overeenkomsten en producten waarvoor u gecontracteerd bent.
Bij wijziging van de bovengenoemde gegevens verzoeken wij u tijdig een e-mail te sturen naar de MGR met
vermelding van de gegevens die gewijzigd moeten worden en de reden van de wijziging. Na verwerking van de
gegevens in de kernregistratie zorgt de MGR er voor dat de backoffices en de toegangen van de gemeenten (indien
nodig) geïnformeerd worden.

Bericht voor gecontracteerde aanbieders Venlo pilots
Ook tijdens de looptijd van uw raamovereenkomst voor een of meer van de pilots Venlo kunt u een (of meer)
onderaannemer(s) toevoegen. U dient uw onderaannemer(s) wel te melden bij de MGR via een uitbreiding van uw
Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).
Het gaat om de volgende raamovereenkomsten:

Algemeen Maatschappelijk Werk

Maatwerkdiensten Wmo Begeleiding Individueel,

Maatwerkdiensten Jeugd

Maatwerkdiensten Beschermd Wonen & Beschermd Thuis

Reminder productieverantwoording 2018
Sinds begin deze maand is het mogelijk om uw productieverantwoording in te dienen via de uploadportal op onze
website. Vóór 1 maart ontvangen wij graag alvast uw voorlopige verantwoording. Meer informatie over de
productieverantwoording 2018, het uploadportal en de toegang daartoe, vindt u op de speciale webpagina
Productieverantwoording 2018 op onze website.

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
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https://sociaaldomein-limburgnoord.nl

