Productieverantwoording 2021 - tweede bericht
Geachte aanbieder,
Op 15 december 2021 hebben wij u geïnformeerd over de werkwijze productieverantwoording 2021.
Met dit bericht willen wij u herinneren aan deze werkwijze en geven wij nogmaals kort weer hoe het
verantwoordingsproces 2021 eruit ziet.
Wat?
Zoals al in het vorige bericht gemeld, is het afleggen van verantwoording over de geleverde productie
een verplichting uit de overeenkomst. Iedere aanbieder die één of meerdere overeenkomsten heeft,
dient de door hem geleverde productie over het kalenderjaar 2021 te verantwoorden. De
overeenkomsten waar het om gaat zijn:
Maatwerkovereenkomsten regio
1. Onafhankelijke cliëntondersteuning; MGR2018.1 Regio
2. Maatwerkdiensten Jeugd; MGR2018.2 Regio
3. Maatwerkdiensten Wmo; MGR2018.3 Regio
4. Maatwerkdiensten Participatie; MGR2018.4 Regio
Prestatieovereenkomsten Venlo
5. Maatwerkdiensten Jeugd; MGR2018.1 Venlo
6. Maatwerkdiensten Wmo Begeleiding Individueel; MGR2018.2 Venlo
7. Beschermd Wonen & Beschermd Thuis; MGR2018.4 Venlo
8. Maatschappelijke Opvang Noord-Limburg; MGR2018.BVPMO
Overig Venlo
9. Sociale en andere specifieke diensten; MGR2017.NBAV
De voorlopige productieverantwoording die u per van toepassing zijnde overeenkomst uiterlijk voor
1 maart 2022 moet indienen bestaat uit:
•
een Excelbestand (formats staan op website MGR)
De definitieve verantwoordingsdocumenten die u per van toepassing zijnde overeenkomst uiterlijk
voor 1 april 2022 moet indienen bestaan uit:
•
een Excel- en een pdf-document met de daadwerkelijk geleverde productie. Alle tabbladen van
het pdf-document moeten getekend zijn door de aanbieder en – indien van toepassing – ieder
tabblad dient voorzien te zijn van een waarmerking van de accountant voor
identificatiedoeleinden;
•
een getekende bestuurlijke verantwoording óf een controleverklaring van een accountant. Welk
van deze twee documenten u moet indienen, is afhankelijk van de waarde van de geleverde
productie ten opzichte van de drempelbedragen.
De drempelbedragen voor 2021 zijn:
•
Totaalomzet in regio Limburg-Noord: € 200.000
•
Omzet bij een individuele gemeente:
➢ Beesel: € 50.000

Bergen: € 50.000
➢ Gennep: € 50.000
➢ Horst aan de Maas: € 100.000
➢ Peel en Maas: € 100.000
➢ Venlo: € 100.000
➢ Venray: € 50.000
De drempelbedragen worden berekend over de totale productiewaarde die een aanbieder heeft
behaald op de maatwerkdiensten Jeugd, Wmo, Participatie en Onafhankelijke cliëntondersteuning
tezamen.
Als een aanbieder onder de regionale drempel blijft, maar boven de drempel komt van een of meer
gemeenten, geldt de controleverklaring alleen voor de gemeente(n) waar de aanbieder boven de
drempel komt. Voor de andere gemeenten volstaat de bestuurlijke verantwoording.
➢

Voor de Venlo overeenkomsten (de hierboven vermelde overeenkomsten onder 5 t/m 9) gelden de
drempelbedragen niet; daarvoor is altijd een controleverklaring van een accountant vereist.
Aanbieders die géén productie hebben geleverd in 2021 hoeven geen productieverantwoording in te
dienen.
Hoe?
Voor uw en ons gemak hebben we op basis van de landelijke standaarden formats gemaakt voor het
indienen van de productieverantwoording. Alle producten met de bijbehorende eenheden, codes en
tarieven 2021 zijn hier al ingevuld, u hoeft alleen nog de aantallen in te vullen. Wij verzoeken u uw
informatie via deze formats aan te leveren, zowel in Excel als ondertekend in pdf.
Ook voor de ‘Venlo overeenkomsten’ onder 6 t/m 9 zijn formats gemaakt.
De formats staan op onze website onder ‘Downloads’.
Het format voor de 14 jeugdhulpaanbieders gemeente Venlo (overeenkomst nr. 5) staat niet op onze
website. Deze aanbieders ontvangen het format via een e-mail.
De aanlevering van de gegevens verloopt voor de zeven gemeenten in de regio Limburg-Noord op
regionaal niveau via de MGR. Op onze website wordt hiervoor een uploadportal ingericht waar u de
documenten kunt uploaden. De uploadportal is vanaf begin februari 2022 beschikbaar en hierover
informeren we u nog separaat.
Wanneer?
Met betrekking tot het tijdpad zijn een aantal data van belang. Zo kunt u tot uiterlijk het einde van
deze maand (31 januari 2022) uw declaraties over 2021 indienen. De deadline voor het indienen van
de voorlopige productieverantwoording is 1 maart 2022, de definitieve verantwoording dient
uiterlijk 1 april 2022 te worden aangeleverd.
Hieronder zijn kort en overzichtelijk nogmaals de acties en de verschillende deadlines voor u op een
rij gezet.

Wat?
Wanneer?
1e mailing verantwoording 2021
15 december 2021
2e mailing verantwoording 2021 (dit bericht)
12 januari 2022
Mailing gebruikershandleiding uploadfunctionaliteit
Eind januari 2022
Deadline indienen declaraties 2021
31 januari 2022*
Uploadportal beschikbaar
Begin februari 2022
Deadline voorlopige productieverantwoording:
1 maart 2022
•
Excelbestand (formats staan op website MGR)
Deadline definitieve verantwoordingsstukken:
1 april 2022
•
Excelbestand
•
Ondertekend pdf van het Excelbestand (aanbieder en waar nodig - accountant)
•
Getekende bestuurlijke verantwoording of
controleverklaring accountant (ondertekend pdf)
Deadline indienen correcties over declaraties 2021
30 juni 2022**
* Declaraties over het jaar 2021 moeten uiterlijk op 31 januari 2022 zijn ingediend om voor
betaling in aanmerking te komen (Afspraak 8, lid 4 Werkafspraken).
** Na 30 juni 2022 nemen de gemeenten geen correctiedeclaraties over 2021 meer in behandeling
(Afspraak 8, lid 5 Werkafspraken).
Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen
hebben, dan kunt u deze stellen via info@sdln.nl.

Met vriendelijke groet,
Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord

