NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 23 – 2020

Extra bericht in verband met het Protocol omzetcompensatie sociaal domein
(gemeenten Beesel, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray)
Dien tijdig uw facturen compensatie omzetderving in!
Graag maken wij u erop attent dat u uw facturen compensatie omzetderving uiterlijk 6 weken na afloop van iedere
maand bij de individuele gemeenten moet indienen. Voor de factuur van maart geldt een aangepaste deadline (zie
hieronder).
De deadlines voor de facturen zijn:
- maart: 14 juni (de deadline was 31 mei maar is nu gelijkgesteld met de deadline voor de factuur voor april)
- april: 14 juni
- mei: 14 juli
- juni: 14 augustus
 Dit zijn ‘harde’ deadlines. Facturen die na deze datums worden ingediend, worden niet vergoed. Hier wordt
alleen een uitzondering op gemaakt indien u heeft verzocht om wijziging van uw garantieomzet(ten) en uw
verzoek ten tijde van het aflopen van de deadline nog in behandeling is.
Upload tijdig uw Verklaring omzetcompensatie!
Uw factuur compensatie omzetderving wordt alleen vergoed indien u een volledig ingevulde Verklaring
omzetcompensatie sociaal domein in uw portal op de website van de MGR heeft geüpload.
De deadline voor het uploaden van de verklaring is 14 juni. Ook hier wordt een uitzondering gemaakt indien uw
verzoek om wijziging van uw garantieomzet(ten) nog in behandeling is.

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.

