NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 20 – 2020

Algemeen
Tot onze spijt hebben wij gisteren een verkeerde versie van het bericht over de nadere invulling van de
compensatieregeling te gestuurd. Wij verzoeken u dat bericht als niet verzonden te beschouwen. Wat betreft de
informatie over de compensatieregeling verzoeken wij u uit te gaan van dit bericht. Onze welgemeende excuses voor
de veroorzaakte verwarring.
Compensatieregeling
In ons bericht van 16 april kondigden wij aan dat de regiogemeenten in mei een standpunt zouden innemen over de
handreiking voor de continuïteit van de bekostiging in het sociaal domein van VWS en VNG.
Dit heeft ertoe geleid dat de gemeenten Beesel, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray een
gezamenlijk protocol hebben vastgesteld. Hierin is beschreven hoe de compensatie van de omzetderving door hun
aanbieders met een overeenkomst maatwerkdiensten Jeugd en Wmo is ingevuld.
Deze gemeenten hebben gezamenlijke spelregels voor de compensatie van de omzetderving bepaald. Deze
spelregels zijn opgenomen in het Protocol omzetcompensatie sociaal domein:
In het protocol wordt ingegaan op de aanspraak, de voorwaarden, de berekening van de aanspraak, wijze van
facturering, de afrekening, terugvordering en sancties en eventuele aanpassingen van het protocol.
Aanstaande dinsdag (19 mei) ontvangen de financiële contactpersonen van alle aanbieders die in aanmerking komen
voor compensatie een mail met:
 het format voor de te gebruiken factuur
 een link naar een portal op de website van de MGR met:
- de voor hen berekende garantieomzetten
- de verklaring die ze moeten ondertekenen en uploaden

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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