NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 15 – 2020

Extra bericht in verband met het coronavirus
In ons bericht van week 14 (2) hebben we u geïnformeerd over de declaratiemogelijkheden m.b.t. uw
dienstverlening in de maand maart. Ook informeerden wij u erover dat de portefeuillehouders op 9 april 2020 een
besluit zouden nemen over bevoorschotting van aanbieders die door de coronacrisis in financiële nood komen.
Bevoorschotting
De portefeuillehouders hebben ingestemd met het bevoorschotten van aanbieders die door de coronacrisis in
financiële nood komen. Het gaat om bevoorschotting, het bedrag dat u als voorschot aanvraagt moet u ook weer
terugbetalen.
De maatregel is bedoeld als tijdelijke (tussen)oplossing om in lijn met de oproep vanuit het Rijk en de VNG tot in
ieder geval 1 juni 2020 liquiditeitsproblemen als gevolg van corona te voorkomen. De regiogemeenten hebben voor
deze tijdelijke maatregel gekozen omdat ze de landelijke richtlijnen afwachten voordat ze hun financiële steun aan
de aanbieders ‘definitief’ vormgeven. De gemeenten zijn voornemens om de landelijke richtlijnen rondom
compensatie, administratie en rechtmatigheid te volgen mits deze voor beide partijen goed werkbaar zijn.
Wij verzoeken u om alleen een voorschot aan te vragen wanneer dit echt essentieel is voor uw organisatie. We
verwachten dat we in april meer informatie krijgen rondom de landelijke richtlijnen voor de ‘definitieve’
compensatie.
Werkwijze
We hebben een protocol opgesteld voor de werkwijze rond de bevoorschotting. Dit kunt u vinden op de website van
de MGR. We zijn op dit moment bezig om de fysieke omgeving voor het indienen van verzoeken vorm te geven.
Livegang
We streven ernaar om donderdag 16 april 2020 live te gaan zodat de verzoeken kunnen worden ingediend. Houdt
hierover de website in de gaten, daarnaast ontvangt u van ons een nieuwbrief zodra we live zijn.
Declaraties
We hebben een aantal vragen ontvangen over de declaratiemogelijkheden van de aangepaste dienstverlening. In de
open house contracten staat dat u alleen dienstverlening kunt declareren die u geleverd heeft. Dit betekent dat
wanneer u nu geen of andere dienstverlening levert dan in de opdracht/indicatie staat, u deze op dit moment (nog)
niet kunt declareren. Wanneer u hierdoor liquiditeitsproblemen ervaart dan kunt u een voorschot aanvragen (zie
hierboven).
Met betrekking tot de declaratiemogelijkheden onderscheiden we twee soorten dienstverlening:
1. Passende dienstverlening: dienstverlening die past binnen de verleende opdracht/indicatie
Tot deze dienstverlening behoren:
 ‘normale’ dienstverlening zoals u die altijd al verleent, bijvoorbeeld individuele begeleiding die gewoon
geleverd blijft worden,
 alternatieve dienstverlening die:
- voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden voor alternatieven dienstverlening, en
- nog steeds binnen de opdracht/indicatie past, bijvoorbeeld begeleiding individueel die nu via
beeldbellen plaatsvindt.
Voor deze diensten kunt u het normale berichtenverkeer gebruiken en op de normale wijze declareren.
2. Niet passende dienstverlening: (alternatieve) dienstverlening die niet past binnen de verleende opdracht/indicatie

Dit is alternatieve dienstverlening die:
 voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden voor alternatieve dienstverlening, maar
 niet past binnen de opdracht/indicatie doordat in feite een ander product wordt ingezet, bijvoorbeeld
begeleiding groep die nu middels individuele begeleiding plaatsvindt.
(Er worden op dit moment geen nieuwe indicaties/beschikkingen gemaakt voor inwoners voor wie de
dienstverlening tijdelijk verandert i.v.m. de corona. We passen bijvoorbeeld dus niet de indicatie van
dagbesteding naar individuele begeleiding aan.)
Voor deze diensten kunt u (nog) geen declaraties indienen.
De regiogemeenten zullen deze diensten vergoeden wanneer de landelijke richtlijnen van de VNG hierover
bekend zijn. Wanneer u als gevolg van deze werkwijze in liquiditeitsproblemen raakt, kunt u een voorschot
aanvragen (zie hierboven).
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.
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