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Ontwikkeltafels 
 
Op 9 maart zijn de ontwikkeltafels Jeugd en Wmo & participatie bijeen geweest. Ze hebben besproken welke 
onderwerpen in het ontwikkeljaar 2016  worden opgepakt en werkgroepen gevormd. Het verslag en - vanaf 
waarschijnlijk morgen - de managementsamenvatting van de bijeenkomsten staan op de website van de MGR. Tot 
en met 29 maart kunt u via de virtuele ontwikkeltafel op de stukken reageren. 
 
Op 23 maart komen de ontwikkeltafels Kwaliteit & Monitoring en Overeenkomsten bij elkaar. Ook deze tafels zullen 
bespreken welke onderwerpen in het ontwikkeljaar 2016  worden opgepakt en werkgroepen gevormd. 
 
 
Reminder Verantwoording 2015 
 
Conform artikel 19.3 van de Raamovereenkomst levert de aanbieder ieder jaar vóór 1 april een verantwoording 
gericht op de juistheid en de rechtmatigheid van de verantwoorde bedragen en prestaties. De verantwoording 2015 
vindt plaats conform het regionale of het landelijke Controleprotocol 2015 en de deadline is 31 maart a.s. zie ook de 
links naar het regionale controleprotocol en het landelijke controleprotocol. 
Als u in 2015 geen producten heeft geleverd aan een of meerdere gemeenten in de regio Limburg-Noord, dan willen 
we dit voor de volledigheid graag vernemen. U kunt dan volstaan met een e-mail aan de MGR met de opmerking dat 
geen levering heeft plaatsgevonden in 2015. 
 
 
Afrondingsverschillen bij minutentarieven 
 
Meerdere aanbieders hebben vragen gesteld over hoe te handelen bij afrondingsverschillen bij minutentarieven. We 
hebben dit besproken met de gemeenten en afgesproken dat de gemeenten vanaf nu als volgt handelen. 
De tarieven worden – waar van toepassing – afgerond op een minutentarief met twee decimalen en daarmee wordt 
vervolgens gerekend. De derde decimaal wordt dan ofwel naar boven dan wel naar beneden afgerond. Tarieven op 
x,5050 worden afgerond naar boven = x,51 en tarieven op x,5049 worden naar beneden afgerond = x,50. Je krijgt 
dan het vastgestelde uurtarief (zoals in het Product- en Prijzenblad) en een daarvan afgeleid tarief per minuut 
(afgerond op twee decimalen).  
De verschillen die daardoor ontstaan kunnen nooit heel erg groot zijn op de totale omzet of de omzet per gemeente. 
 
 
AGB-codes 
 
De AGB-codes zijn toegevoegd in de Aanbieders Zoektool. Van diverse aanbieders zijn de codes al ingevuld, maar 
niet van iedereen zijn deze bekend. Wij verzoeken alle aanbieders de AGB-code op juistheid te controleren en indien 
nodig bij te werken. Dit kan via de profielpagina. 
 
 
Conversiedienst iWmo- en iJw-berichten stopt op 1 april 
 
De conversiedienst (1.0/2.0) voor berichten iWmo en iJw die gemeenten en zorginstellingen met elkaar 
uitwisselen, stopt op 1 april. Gemeenten en zorgaanbieders moeten daarom voor die tijd overstappen op de versie 
2.0 van de berichten iWmo en iJw. Lees meer hierover op de website van de VNG. 
 
 

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/ontwikkeltafels/ontwikkeltafels-2016
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/ontwikkeltafels/virtuele-ontwikkeltafel/discussie?id=25;
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/inkoop/regionaal-controleprotocol-2015
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/inkoop/landelijk-controleprotocol-2015
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/inkoop/aanbieders-zoektool
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/isd-informatievoorziening-sociaal-domein/nieuws/conversiedienst-iwmo-en-ijw-berichten-stopt-op-1-april


Uitschrijven/aanmelden 
 
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich 
uitschrijven op uw e-mailadres, stuur dan een reply met als onderwerp “uitschrijven”. Wilt u zich aanmelden reply 
dan met het onderwerp “Aanmelden”. 
 
 
MGR Sociaal Domein Limburg-Noord 
Raadhuisstraat 1 
5801 MB Venray 
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