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Invoering abonnementstarief Wmo: consequenties voor aanbieders 
 
Het abonnementstarief voor eigen bijdragen in de Wmo wordt 1 januari 2020 definitief van kracht. De invoering van 
het abonnementstarief Wmo heeft ook consequenties voor aanbieders. Op de site van i-Sociaal Domein kunt u 
hierover meer lezen. 
 
 
Verlengen overeenkomsten Sociaal domein regio Limburg-Noord 
 
Voor 2018 zijn via het Open house inkoopmodel overeenkomsten gesloten voor de volgende diensten: 
 Onafhankelijke cliëntondersteuning Limburg-Noord; contractnummer MGR2018.1 Regio 
 Maatwerkdiensten Jeugd Limburg-Noord; contractnummer MGR2018.2 Regio 
 Maatwerkdiensten Wmo Limburg-Noord; contractnummer MGR2018.3 Regio 
 Maatwerkdiensten Participatie Limburg-Noord; contractnummer MGR2018.4 Regio 
 
De overeenkomsten hebben een initiële looptijd van één jaar met de mogelijkheid van drie optionele jaarlijkse 
verlengingen. Middels onze brief van september  2018 hebben wij u laten weten dat de initiële overeenkomst met 
één jaar verlengd werd. Die verlenging trad in op 1 januari 2019 en eindigt op 31 december 2019. 
In de overeenkomst staat ook dat uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd, de MGR de 
opdrachtnemers informeert over een eventuele verlenging dan wel beëindiging van de overeenkomst. 
 
Met deze Nieuwsmaling laten wij u weten dat de overeenkomsten  wederom met één jaar verlengd wordt. De 
verlenging treedt in op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2020. 
 
Uiteraard ontvangen de gecontracteerde aanbieders een schriftelijke bevestiging van de verlengingen via de 
Berichtenmodule van Negometrix. In verband hiermee adviseren wij u om te controleren of de juiste contactpersoon 
namens uw organisatie/ onderneming in Negometrix geregistreerd staat of dat u de contactpersoon moet 
aanpassen.  Voor alle duidelijkheid: u kunt deze gegevens alleen zelf aanpassen (nadat u met de juiste codes bent 
ingelogd), de MGR kan dit niet! 
Bij problemen adviseren wij u contact op te nemen met de helpdesk van Negometrix of te kiezen voor de optie 
“Wachtwoord vergeten?” op de website van Negometrix.  
 
Let a.u.b. op! Bovenstaande heeft alleen betrekking op genoemde overeenkomsten en dus niet op de door de 
gemeente Venlo gesloten overeenkomsten. Hierover worden de betreffende opdrachtnemers apart geïnformeerd. 
 
 
Verlengen raamovereenkomsten Specialistische deskundigheid bij opstellen ondersteuningsplan  
 
Ook de raamovereenkomst Specialistische deskundigheid bij opstellen ondersteuningsplan met referentienummer 
MGR2017.NBRASD wordt voor één jaar verlengd. De verlenging treedt in op 1 januari 2020 en eindigt op 31 
december 2020. Deze overeenkomst geldt voor de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en 
Maas en Venlo. De gecontracteerde aanbieders krijgen een schriftelijke bevestiging van de verlenging via de 
Berichtenmodule van Negometrix. 
 
 
Telefonische bereikbaarheid MGR 
 
Wilt u contact met ons opnemen? Dat kan op twee manieren. Wij zijn telefonisch bereikbaar (088 – 678 15 00) op de 
volgende tijdstippen: 

https://i-sociaaldomein.nl/nieuws/19-07-09/invoering-abonnementstarief-wmo-consequenties-voor-zorgaanbieders
https://platform.negometrix.com/LogOn.aspx?ReturnUrl=%2fContent%2fCompany%2fCompanyProfile.aspx


Maandag 09.00-13.00 uur 
Dinsdag 09.00-13.00 uur 
Woensdag 09.00-13.00 uur 
Donderdag 09.00-13.00 uur 
 
En uiteraard per e-mail: info@mgrsdln.nl. 
 
 
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. 
 
 
MGR sociaal domein Limburg-Noord 
Raadhuisstraat 1 
5801 MB Venray 
info@mgrsdln.nl 
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl  
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