Productieverantwoording 2019 – derde bericht
Geachte aanbieder,
Op 20 december en 17 januari bent u geïnformeerd over de productieverantwoording 2019. In dit
bericht geven wij u concrete informatie over hoe u uw verantwoording kunt indienen. Wanneer u
geen diensten hebt geleverd in 2019, hoeft u niets te doen.
Correctie format productieverantwoording Maatwerkdiensten Jeugd regio
Bij het live gaan van de pagina Productieverantwoording 2019 afgelopen 17 januari, blijkt er een fout
te hebben gezeten in één van de formules in het format Jeugd, waardoor de bedragen op het
totaalblad niet juist werden opgeteld. Dit is binnen enkele dagen verholpen, echter wanneer u dit
document hebt gedownload tussen 17 en 21 januari, kan het zijn dat uw format ook deze fout bevat.
Wij raden u in dat geval aan het format opnieuw te downloaden van onze website.
Uploadportal
U dient uw productieverantwoording in via de uploadportal op onze website, deze is vanaf vandaag
beschikbaar. U benadert de portal via de oranje knop onderaan de webpagina. Wanneer u hierop
klikt, wordt u gevraagd in te loggen met uw e-mailadres en wachtwoord, dit zijn dezelfde gegevens
waarmee u inlogt voor de Kernregistratie inkoop of voor het plaatsen van een reactie op de virtuele
ontwikkeltafels. Mocht u uw wachtwoord niet meer weten, dan kunt u gebruik maken van de
‘wachtwoord vergeten’-knop. Wanneer u nog niet over een account beschikt, kunt u een account
aanmaken via de knop ‘registreren als nieuwe gebruiker’.
Wijzigingen t.o.v. de productieverantwoording 2018
De uploadportal ziet er nagenoeg hetzelfde uit als afgelopen jaar, met een aantal kleine wijzigingen.
Zo zijn bij stap 2 de tabbladen gewijzigd (maatwerkovereenkomsten regio, overige overeenkomsten
regio, prestatiecontracten Venlo, overige contracten Venlo). Door op een tabblad te klikken kunt u
de bij het betrokken contract behorende documenten uploaden (voorlopige en definitieve
verantwoording). Bij stap 3 kunt u eventuele opmerkingen en overige documenten kwijt, waarna u
bij stap 4 uw verantwoording kunt indienen.
Tijdpad
Hieronder zijn kort en overzichtelijk nogmaals het tijdpad en de verschillende deadlines voor u op
een rij gezet.
Wat?

Wanneer?

1e Aankondiging verantwoording 2019

20 december 2019

e

2 Aankondiging verantwoording 2019

17 januari 2020

Verantwoordingspagina website beschikbaar

17 januari 2020

Uiterlijke datum indienen facturen/declaraties 2019

31 januari 2020

e

3 Aankondiging verantwoording 2019 (dit bericht)

7 februari 2020

Uploadfunctionaliteit beschikbaar

7 februari 2020

Deadline indienen voorlopige productieverantwoording

1 maart 2020

Deadline indienen definitieve verantwoordingsstukken
Uiterlijke datum in behandeling nemen van correcties over
2019

1 april 2020
30 juni 2020

Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog
vragen hebben, dan zijn wij te bereiken via info@mgrsdln.nl.
Met vriendelijke groet,
MGR sociaal domein Limburg-Noord

