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Productieverantwoording 2017 
 
Eerder vandaag is aan alle contactpersonen Financieel van onze aanbieders een bericht gestuurd met informatie 
over de productieverantwoording over 2017. Dit bericht vindt u hier.  
 
 
Facturatie/declaratie per boekjaar 
 
Om de facturatie bij de overgang van 2017 naar 2018 zuiver te houden, verzoeken de gemeenten in de regio 
Limburg-Noord aanbieders om geleverde diensten over 2017 en 2018 niet te combineren op één factuur, maar 
separaat te factureren. 
 
 
Dagbesteding Wmo en dagdelen 
 
In afstemming tussen de regionale werkgroep Wmo van de gemeenten en aanbieders is voor de inkoop 2018 
afgesproken dat een dagdeel voor de dagbesteding bestaat uit 4 uur. 
 
 
Inkoopstamboom Jeugd geactualiseerd 
 
De inkoopstamboom Jeugd op de website is geactualiseerd. Voor ieder product is het vaste tarief toegevoegd. 
Daarnaast zijn de producten Overige jeugdhulp en de diensten die vallen onder de pilot Hoog-specialistische GGZ 
toegevoegd aan het overzicht. 
 
 
Presentatie VNG bijeenkomst 16 november 2017 
 
Tijdens de Informatiebijeenkomst Backoffice op 16 november is ook een workshop gegeven over de VNG 
Berichtenapp. De presentatie van deze workshop is nu ook te vinden op de Backofficepagina van de website. 
 
 
Update de Kernregistratie en zoektool! 
 
De contractering voor 2018 heeft een aantal belangrijke wijzigingen met zich meegebracht. De wijzigingen in het 
productaanbod zijn door ons al in de systemen verwerkt. Vanaf 1 januari 2018 toont de zoektool de producten van 
2018. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van hun (contact)informatie in de 
Kernregistratie en zoektool. Om te zorgen voor een optimale vindbaarheid in de zoektool en optimale 
bereikbaarheid voor gemeenten, raden wij aanbieders aan om de informatie in deze beide systemen te updaten. 
 
U kunt uw gegevens inzien op onze website door in te loggen op de Kernregistratie inkoop. Als u nog geen account 
heeft dient u zich eerst te registreren. Op de webpagina kunt u ook de handleiding voor de kernregistratie bekijken. 
Op onze website staat ook de Aanbieders zoektool.  
 
 
  

https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Verantwoording%202017/Bericht%20aankondiging%20Productieverantwoording%202017.pdf
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Inkoop2018/Stamboom%20inkoop%20jeugdhulp%20v2.pdf
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Backoffice/Presentatie%20workshop%203%20Berichtenapp%20VNG%20-%2016%20november%202017.pdf
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/backoffice/berichtenverkeer-en-facturatie
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/ki
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/inkoop/aanbieders-zoektool


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 of 
af via de homepage, beneden in het scherm. 
 
 
MGR sociaal domein Limburg-Noord 
Raadhuisstraat 1 
5801 MB Venray 
info@mgrsdln.nl 
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