Productieverantwoording 2019 – extra bericht i.v.m. het coronavirus
Geachte aanbieder,
De recente maatregelen in verband met het coronavirus hebben een verregaande invloed op veel
processen, in sommige gevallen ook op het proces omtrent de productieverantwoording. Vertraging
in het productieverantwoordingsproces leidt weer tot vertraging in vele andere processen in de
gemeentelijke organisaties, vandaar dat wij u middels dit bericht meer informatie geven over hoe we
hiermee omgaan.
Dit bericht is allereerst bedoeld als herinnering aan de deadline van 1 april, aangezien u deze in deze
tijden van coronacrisis mogelijk uit het oog bent verloren. Wij houden in principe vast aan deze
deadline, zij het met een voorbehoud. Dat wil zeggen dat we er vanuit gaan dat u er alles aan doet
om de deadline van 1 april te halen zoals afgesproken. In de meeste gevallen zal dit, aangezien het
proces al in een vergevorderd stadium was toen de maatregelen werden ingesteld, niet al te veel
problemen opleveren. Problemen zouden kunnen ontstaan door uitstel van accountantscontroles,
echter vertrouwen wij erop dat hier in de meeste gevallen een oplossing voor gevonden kan worden
middels een controle op afstand.
Wanneer het ondanks alle inspanningen toch niet lukt om vóór 1 april een complete verantwoording
in te dienen, dan vragen wij u ons dit te laten weten via info@mgrsdln.nl, met een toelichting op de
oorzaak en duur van de vertraging en een alternatieve aanleverdatum. Wij zullen hier gezien de
omstandigheden dan coulant mee omgaan en meedenken in een mogelijke oplossing. Wij vragen u in
dat geval om alvast uw definitieve cijfers met ons te delen via hetzelfde bericht. Op die manier kan
het proces toch grotendeels door lopen zoals gepland en blijven de gevolgen te overzien.
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

