NIEUWSMAILING MGR SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Week 24 – 2020

Protocol omzetcompensatie sociaal domein
Afspraken verlengd tot 1 juli
Het Rijk en de VNG hebben hun afspraken over de omzetgarantie voor aanbieders in het sociaal domein verlengd tot
1 juli 2020. In navolging hierop is ook het Protocol omzetcompensatie sociaal domein (Beesel, Gennep, Horst aan de
Maas, Peel en Maas en Venray) tot 1 juli verlengd.
Het protocol, de vastgestelde garantieomzet en de door u ondertekende verklaring gelden nu dus voor de maanden
maart, april, mei en juni. De factuur compensatie omzetderving van juni moet uiterlijk op 14 augustus worden
ingediend. Nadere informatie over alle deadlines vindt u in de nieuwsmailing van week 23.
Afspraken eindigen op 1 juli
Op 1 juli eindigen de afspraken over de omzetgarantie. Alleen voor dagbesteding voor volwassenen en het
bijbehorende vervoer wordt nog door het Rijk en de VNG bezien of en in welke vorm nadere verlenging na 1 juli
nodig is.
De regiogemeenten sluiten zich aan bij de nadrukkelijke oproep van het Rijk en de VNG om dienstverlening die
vanwege corona tijdelijk gestopt is, weer op te starten. De omzetgarantie tot 1 juli geeft de mogelijkheid dit in de
komende weken daadwerkelijk vorm te geven.
We vragen in dit kader uw aandacht voor de routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid. In deze
routekaart heeft het Rijk voor de verschillende onderdelen van het sociaal domein geschetst in welke vorm de hulp
of ondersteuning weer plaats kan vinden. Mocht u vragen hebben over hoe u de dienstverlening zo goed mogelijk
kunt starten dan kunt u daarvoor contact opnemen met de MGR of met uw contactpersoon bij de lokale gemeente.
Meer informatie vindt u op https://vng.nl/nieuws/continuering-financiering-sociaal-domein-verlengd.

Meerkosten corona
Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen maken aanbieders meerkosten. Dat kan variëren van
beschermingsmiddelen tot extra huur van locaties. De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de
vergoeding van deze meerkosten.
De gemeenten stellen op basis van de landelijke afspraken weer een regionaal protocol op, dat zo spoedig mogelijk
met u wordt gedeeld.

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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