PROTOCOL BEVOORSCHOTTING OPEN HOUSE-AANBIEDERS
SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD
I.V.M. CORONACRISIS

In verband met de coronacrisis heeft de VNG alle gemeenten opgeroepen om de aanbieders in het
sociaal domein financieel zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni
2020. De VNG is bezig om handreikingen op te stellen op basis waarvan de gemeenten deze
zekerheid en ruimte kunnen gaan bieden.
Enerzijds is het niet duidelijk wanneer deze handreikingen er zullen zijn, en anderzijds ondervinden
de aanbieders wel al de financiële gevolgen van de coronacrisis. Om te voorkomen dat aanbieders
met een open house overeenkomst voor Limburg-Noord in afwachting van (de uitvoering van) de
handreikingen van de VNG in financiële problemen geraken, hebben de regiogemeenten besloten
dat deze aanbieders een voorschot op de - nog in voorbereiding zijnde - definitieve financiële
ondersteuning kunnen aanvragen.
Kan ik een verzoek indienen?


Aanbieders met een open house overeenkomst voor zorg in natura (hierna ‘overeenkomst’) voor
het jaar 2020 met de gemeenten in de regio Limburg-Noord, kunnen een verzoek tot verlening van
een voorschot (hierna ‘verzoek’) indienen. Het verzoek betreft de reguliere open house
dienstverlening, niet de dienstverlening ter uitvoering van de prestatiecontracten Venlo.



Indien een aanbieder betrokken is bij een lopend fraudeonderzoek dan wel geregistreerd is in het
extern verwijzingsregister (EVR) dan wel enig ander frauderegister of indien er opvallende
resultaten zijn of worden geconstateerd bij uitgevoerde formele en/of materiele controle, kan dat
reden zijn om de aanbieder van bevoorschotting uit te sluiten .



Indien een aanbieder recent een juridische procedure heeft gehad dan wel er een procedure
lopend is aangaande de rechtmatigheid of doelmatigheid van de door hem verrichte
dienstverlening, kan dat reden zijn om de aanbieder van bevoorschotting uit te sluiten .

Hoe dien ik een verzoek in?


De aanbieder dient via de daarvoor ingerichte portal op de website van de MGR een verzoek tot
verlening van een voorschot in.



De aanbieder dient bij zijn verzoek een onderbouwing van de liquiditeitsproblematiek als gevolg
van de coronacrisis en het gevraagde voorschot in.



De aanbieder verklaart met betrekking tot het aangevraagde voorschot geen beroep te doen of te
hebben gedaan op rijks-, regionale of lokale bevoorschottingsvoorzieningen die zijn ingesteld
naar aanleiding van het coronavirus.



De regiogemeenten nemen alleen volledige verzoeken in behandeling.

Hoe wordt mijn verzoek beoordeeld?


De regiogemeenten toetsen de ingediende onderbouwing van de liquiditeitsproblematiek en het
gevraagde voorschot aan de bij de gemeenten beschikbare informatie.



Indien het verzoek niet strookt met de gemeentelijke informatie, bieden de regiogemeenten de
aanbieder de gelegenheid om de geconstateerde discrepantie te verklaren of corrigeren. Indien de
aanbieder hier niet aan voldoet, wordt het verzoek afgewezen.



Indien het verzoek strookt met de gemeentelijke informatie, kennen de regiogemeenten de
aanbieder een voorschot toe dat gelijk is aan het in het verzoek genoemde bedrag, met een
maximum van 80% van 3 maal de in opdracht van de regiogemeenten gerealiseerde reguliere
omzet 1 in januari 2020 (zoals bekend bij de regiogemeenten op 1 april 2020).
Indien een aanbieder in januari 2020 nog niet was gecontracteerd, stellen de regiogemeenten op
basis van de tot dan toe door die aanbieder verrichte dienstverlening een passend ander maximum
vast.

Welke afspraken maken we over het voorschot?


De regiogemeenten betalen het voorschot via de MGR in één keer aan de aanbieder uit.



De aanbieder betaalt het voorschot in drie gelijke termijnen terug. De termijnen vervallen op
respectievelijk 31 oktober, 30 november en 31 december 2020.



Wanneer de regiogemeenten tot definitieve financiële ondersteuning van de aanbieder overgaan
en deze gelijk of hoger is aan het toegekende voorschot, betaalt de aanbieder het voorschot
binnen een maand nadat de definitieve financiële ondersteuning is uitgekeerd, terug.



Als de aanbieder niet aan de terugbetalingsverplichting kan voldoen, treedt hij daarover direct in
overleg met de MGR.



De regiogemeenten kunnen het voorschot terugvorderen:
-

als ze erachter komen dat ze het voorschot ten onrechte hebben verleend omdat de aanbieder
verwijtbaar onjuiste informatie heeft verstrekt bij zijn verzoek,

-

als de aanbieder het voorschot gebruikt voor een ander doel dan waarvoor de regiogemeenten
het hebben verstrekt.



De aanbieder en de regiogemeenten leggen de afspraken over de bevoorschotting vast in een
overeenkomst.

1

de omzet ter uitvoering van de reguliere open house overeenkomsten, niet de omzet ter uitvoering van de
prestatiecontracten Venlo.

