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Extra bericht in verband met het coronavirus 
 
Bevoorschotting 
In ons vorige bericht informeerden we u erover dat aanbieders met een open house overeenkomst voor zorg in 
natura in het sociaal domein een voorschot bij de regiogemeenten kunnen aanvragen als ze door de coronacrisis in 
financiële nood komen.  
 
De regio heeft voor deze werkwijze gekozen 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.  
 
Vanaf nu kunt u via de website van de MGR een verzoek om een voorschot indienen. U kunt dit doen tot 15 mei 
2020. We verzoeken u om alleen een voorschot aan te vragen wanneer dit echt essentieel is voor uw organisatie. 
 
Uitwerking continuïteit financiering (handreiking compensatie) 
Vandaag hebben VWS en VNG een nadere, richtinggevende uitwerking van de continuïteit van de financiering in het 
sociaal domein gepubliceerd. De regiogemeenten gaan deze zo spoedig mogelijk beoordelen/uitwerken. Hiervoor is 
regionale besluitvorming nodig. Uiterlijk op 15 mei informeren wij u over de door de regio vastgestelde werkwijze. 
 
 
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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