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Protocol meerkosten sociaal domein Noord-Limburg 
In ons bericht van 11 juni kondigden wij aan dat de regiogemeenten een protocol zouden opstellen over de 
vergoeding voor meerkosten die aanbieders maken om aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen.  
Inmiddels hebben de gemeenten Beesel, Gennep, Peel en Maas, Venlo en Venray op basis van de richtlijn een 
gezamenlijk protocol vastgesteld. De gemeenten Bergen en Horst aan de Maas besluiten begin september of zij ook 
aan het protocol deelnemen. 
 
Gemeenten Beesel, Gennep, Peel en Maas, Venlo en Venray 
Deze gemeenten hebben gezamenlijke spelregels voor de compensatie van de omzetderving bepaald en deze 
opgenomen in het Protocol meerkosten Sociaal domein Noord-Limburg: 

 voor wie is het protocol? 

 wat zijn meerkosten en hoe ziet de vergoeding eruit? 

 welke meerkosten worden vergoed en hoe moeten ze worden aangetoond? 

 wanneer worden mijn meerkosten vergoed?  

 hoe verdeel ik mijn meerkosten over de gemeenten?  

 hoe ziet het proces eruit? 

 verantwoording 

 terugvordering en sancties 

 wijziging protocol. 

 
De financiële contactpersonen van alle aanbieders die voor een meerkostenvergoeding in aanmerking kunnen 
komen ontvangen vandaag een e-mail met een link naar een portal op de website van de MGR waar ze hun verzoek 
om vergoeding in kunnen dienen.  
 
Gemeenten Bergen en Horst aan de Maas 
Deze gemeenten besluiten begin september of zij aan het protocol deelnemen. Mochten zij ervoor kiezen om een 
apart proces in te richten, dan informeren zij de aanbieders via hun eigen kanalen over dit proces. 
 
 
Inkoop Sociaal Domein 2022 

 
Zoals u weet is de regio Noord-Limburg voornemens om per 1 januari 2022 nieuwe overeenkomsten te sluiten voor 
het sociaal domein (participatie, Wmo en jeugd). De voorbereiding van deze inkoop vindt plaats onder de vlag van 
het project Sturing en inkoop. Er is voor dit project een specifieke webpagina ingericht op de website van de MGR.  
U kunt deze pagina hier vinden. 
 
 
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: 
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@sdln.nl. 
 

https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/inkoop/inkoop-sociaal-domein-2022
mailto: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@sdln.nl 
https://sociaaldomein-limburgnoord.nl  
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