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Extra bericht in verband met het coronavirus 

 
Facturatie dienstverlening maart 
Volgens de maatwerkovereenkomsten met de gemeenten dient u in april uw facturen in voor de dienstverlening die 
u in maart heeft verricht. Met dit bericht willen we u duidelijkheid verstrekken over wat u op dit moment kunt 
factureren en wat (nog) niet. 
 
In ons vorige bericht hebben we aangegeven dat de gemeenten de door u geleverde gecontracteerde 
dienstverlening en alternatieve dienstverlening die voldoet aan de daarvoor door de regio opgestelde voorwaarden, 
zullen betalen. Met betrekking tot de facturatie onderscheiden we twee soorten dienstverlening: 
 
1. Dienstverlening die past binnen de verleende opdracht (passende dienstverlening) 
Tot deze dienstverlening behoren: 

- ‘normale’ dienstverlening zoals u die altijd al verleent, of  

- alternatieve  dienstverlening die nog steeds binnen de opdracht past maar alternatief wordt ingevuld, bijv. 

begeleiding individueel die nu via beeldbellen plaatsvindt. 
 
Voor deze diensten kunt u via het normale berichtenverkeer facturen indienen. 
 
2. Alternatieve dienstverlening die niet past binnen de verleende opdracht (niet passende dienstverlening) 
Dit is dienstverlening die: 

- voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden voor alternatieve dienstverlening, en  

- niet past binnen de opdracht doordat in feite een ander product wordt ingezet, bijv. begeleiding groep die nu 

middels individuele begeleiding plaatsvindt.  
 
Voor deze diensten kunt u (nog) geen facturen indienen.  
 
Zoals eerder al aangekondigd, werken de gemeenten de financiering van deze diensten uit aan de hand van de 
handreiking van de VNG over de financiering tijdens corona. U als aanbieder en ook de gemeenten hebben er belang 
bij dat de financiering van deze diensten in één keer goed wordt ingericht, en dat daar niet op een later moment 
weer op moet worden teruggekomen. 
 
Om dezelfde reden zetten de gemeenten nu ook niet tijdelijk indicaties om van bijvoorbeeld begeleiding groep of 
logeren naar begeleiding individueel. Dit zou op dit moment misschien een goede oplossing kunnen lijken, maar is 
dat om allerlei redenen niet. Denk aan het scheiden van de geldstromen van passende en niet passende 
dienstverlening en administratieve lasten. Ook op dit punt wachten de gemeenten de handreiking van de VNG af.  
 
Indien u op dit moment niet passende dienstverlening uitvoert, registreer dan goed wat u doet. Deze registratie is 
straks van groot belang voor de financiering van uw activiteiten. 
 
Bevoorschotting en compensatie weggevallen omzet 
Om de continuïteit van de zorg te kunnen garanderen is het van belang dat gemeenten de zorgaanbieders 
(financieel) ondersteunen voor zover dat nodig, mogelijk en verantwoord is.  
Een probleem waar zorgaanbieders op korte termijn tegenaan kunnen lopen is een liquiditeitstekort. 
 
Op 9 april nemen de regionale portefeuillehouders sociaal domein een besluit over het bevoorschotten van 

aanbieders die als gevolg van corona in financiële nood raken. Kort gezegd is de gedachte dat een aanbieder met 

liquiditeitsproblemen een voorschot kan krijgen tot maximaal 80% van 3 x zijn omzet in de regio in januari 2020. De 



aanbieder overlegt daartoe een realistische onderbouwing van zijn liquiditeitsproblematiek en het benodigde 

voorschot. Nadat een aanvraag is goedgekeurd worden de gemaakte afspraken in een overeenkomst vastgelegd.  

 
Over het compenseren van aanbieders voor weggevallen omzet als gevolg van corona nemen de regiogemeenten 
een besluit nadat de VNG haar handreiking over de financiering tijdens corona heeft uitgebracht. 
 
 
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 09.00-13.00 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. 
 
 
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@mgrsdln.nl 
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl  
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