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Wijzigingen inkoop 2017 
 
Binnenkort worden organisaties uitgenodigd om een aanbieding in te dienen voor het leveren van diensten in het 
sociaal domein voor het jaar 2017. Deze wijkt op diverse punten af van de inkoop 2016. Lees hierover meer op onze 
website. 
 
 
Reminder: Uitvraag algemene gegevens 
 
Veel aanbieders zijn begonnen met het invullen van de Uitvraag algemene gegevens in Negometrix. Pas nadat een 
aanbieder alle gevraagde gegevens en stukken heeft aangeleverd voor de Uitvraag algemene gegevens, kan de MGR 
overgaan tot de beoordeling van aanbiedingen in het kader van de inkoop 2017. 
 
Belangrijk! 
Een aanbieder moet eerst beschikken over een Ontwikkelovereenkomst alvorens de MGR kan overgaan tot 
beoordeling van de aanbieding. De aanbieder ontvangt de Ontwikkelovereenkomst als alle gevraagde gegevens en 
documenten voor de Uitvraag algemene gegevens zijn ingediend en akkoord bevonden door de MGR. 
 
 
Berichtenverkeer GGK / VECOZO) 
 
Via onze Nieuwsmailing zijn de aanbieders al eerder geïnformeerd over de diverse werkwijzen tussen de Noord-
Limburgse gemeenten betreffende het berichtenverkeer. Hieronder een korte update. 
 
Gezien de nog steeds bestaande verschillen in de werkwijze en inrichting van het berichtenverkeer tussen de Noord-
Limburgse gemeenten, is het nog niet mogelijk om op korte termijn één regionale instructie te hanteren.  De 
gemeenten informeren aanbieders zelf over de wijze waarop berichten aangeleverd dienen te worden. Dit om het 
berichtenverkeer zo soepel mogelijk te laten verlopen.  
 
De 7 samenwerkende gemeenten streven ernaar dat per 1 januari 2017 via één regionale werkwijze wordt gewerkt. 
Het streven is om hiervoor een regionale bijeenkomst over het berichtenverkeer te organiseren; deze staat voorlopig 
gepland in de 1e helft van november. Uiteraard ontvangt u hierover tijdig nadere informatie. 
 
 
Uitschrijven/aanmelden 
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich 
uitschrijven op uw e-mailadres, beantwoord dan deze mail met als onderwerp “uitschrijven”. Wilt u zich aanmelden 
antwoord dan met het onderwerp “Aanmelden”. 
 
MGR Sociaal Domein Limburg-Noord 
Raadhuisstraat 1 
5801 MB Venray 
info@mgrsdln.nl 
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