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Bericht over vullen einddatum in 307-bericht (alleen voor aanbieders Maatwerkdiensten Jeugd en Wmo) 
 
We zien dat er door de aanbieders verschillend wordt omgegaan met het vullen van de einddatum in het  
307-bericht. Met name bij de Wmo heeft dit gevolgen voor de eigen bijdrage die wordt opgelegd aan de cliënt. 
 
Om ervoor te zorgen dat iedere aanbieder op dezelfde manier omgaat met het vullen van de einddatum in het  
307-bericht hieronder een overzicht van de regels voor het vullen van de einddatum: 
- De aanbieder stuurt binnen 5 werkdagen na het beëindigen van de hulp / ondersteuning een 307-bericht naar 

de gemeente. De einddatum is de daadwerkelijke datum waarop de hulp / ondersteuning beëindigd is. Dit 
bericht moet altijd verstuurd worden, dus ook als het einde van de hulp / ondersteuning overeenkomt met het 
301-bericht. 

- Als de hulp / ondersteuning eindigt op een andere datum dan genoemd in het 301-bericht (voortijdige stop), 
stuurt de aanbieder binnen 5 werkdagen na het beëindigen van de hulp / ondersteuning een 307-bericht met de 
daadwerkelijke datum waarop de hulp / ondersteuning is beëindigd. In dit bericht geeft de aanbieder de reden 
van de voortijdige beëindiging aan. 

- Als de hulp / ondersteuning tijdelijk gestopt wordt voor langer dan 1 volledige kalendermaand, dan stuurt de 
aanbieder een 307-bericht met de daadwerkelijke datum dat de hulp tijdelijk gestopt is. Na het weer starten van 
de hulp / ondersteuning stuurt de aanbieder een 305-bericht met de datum van de daadwerkelijke herstart van 
de hulp / ondersteuning. 

- Wordt de hulp / ondersteuning na een tijdelijke stop niet opnieuw opgestart, dan stuur de aanbieder een 
definitieve stop binnen 5 werkdagen nadat duidelijk is dat de hulp / ondersteuning niet opnieuw opgestart 
wordt. De einddatum is de daadwerkelijke datum waarop de hulp / ondersteuning beëindigd is. 

 
Aan alle betreffende aanbieders het dringende verzoek om overeenkomstig bovenstaande regels te handelen. 
 
 
Productieverantwoording 2020 
 
Afgelopen maanden hebben alle aanbieders die in 2020 diensten hebben geleverd vanuit een 
maatwerkovereenkomst regio of een prestatieovereenkomst Venlo hun productieverantwoording ingediend. Dit is 
gebeurd via de portal op onze website. De gemeenten in de regio Limburg-Noord gebruiken deze stukken om de 
uitgaven in het sociaal domein te verantwoorden richting hun eigen accountants. Het proces is goed en voorspoedig 
verlopen en we bedanken alle aanbieders voor hun medewerking in deze. 
 
 
Bereikbaarheid MGR 
 
Wilt u contact met ons opnemen? Wij zijn bereikbaar via: 
• E-mail: info@sdln.nl  
• Telefoon:    088 – 678 15 00 (ma-vr. van 9.00 tot 16.00 uur). 
 
 
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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