
 

 

Tweede aankondiging Productieverantwoording 2018 

 

Geachte aanbieder, 

 

Op 20 december 2018 bent u geïnformeerd over de werkwijze omtrent de productieverantwoording 

2018. Met dit bericht willen wij u herinneren aan deze verplichting uit de overeenkomst en geven wij 

nogmaals kort weer hoe het verantwoordingsproces 2018 eruit ziet. 

 

Wat? 

Zoals al in het vorige bericht gemeld, is het afleggen van verantwoording over de geleverde diensten 
een verplichting uit de Werkafspraken (bijlage 4 van de overeenkomst, Werkafspraak 7). Iedere 
aanbieder die één of meerdere van de regionale overeenkomsten heeft, dient de geleverde 
productie over het kalenderjaar 2018 te verantwoorden. De overeenkomsten waar het om gaat zijn: 

 Onafhankelijke cliëntondersteuning 

 Maatwerkdiensten Jeugd 

 Maatwerkdiensten Wmo 

 Maatwerkdiensten Participatie 

 Specialistische deskundigheid bij opstellen ondersteuningsplan 
 

De productieverantwoording bestaat uit een document met de daadwerkelijke productie en een 

verklaring van het bestuur danwel een controleverklaring van een onafhankelijk accountant. Voor de 

verantwoording van uw productie volgt u de regels zoals beschreven in het “Algemeen 

accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2018 (en 2019)” en de 

Werkafspraken behorende bij de overeenkomst (bijlage 4). Afhankelijk van het geleverde bedrag 

dient u hierbij ofwel een bestuurlijke verantwoording, ofwel een controleverklaring van een 

onafhankelijke accountant aan te leveren. Hiervoor zijn de volgende drempelbedragen benoemd: 

€200.000 omzet regionaal, of €50.000 omzet per gemeente. Voor de gemeenten Peel en Maas 

(€70.000) en Venlo (€100.000) is het drempelbedrag sinds 2018 verhoogd (zie Werkafspraak 7). 

Wanneer u onder de drempelbedragen blijft, kunt u volstaan met een bestuurlijke verantwoording. 

Aanbieders die géén diensten hebben geleverd in 2018 hoeven niets te doen. 

 

Verantwoording productie pilots gemeente Venlo 

De gemeente Venlo heeft in 2018 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om middels pilots af te 

wijken van de regionale overeenkomsten. Dit betekent dat ook het verantwoordingsproces voor deze 

diensten er anders uitziet. De betreffende aanbieders zullen hier binnenkort separaat nader over 

geïnformeerd worden. 

 

Hoe? 

Voor het aanleveren van de verantwoordingsgegevens worden een aantal formats ter beschikking 

gesteld via een speciale webpagina over de productieverantwoording 2018. Met betrekking tot de 

productieverantwoording sluiten we aan bij de landelijke standaarden en maken we gebruik van 

formats voor Jeugd en Wmo gebaseerd op de landelijk vastgestelde formats. Daarnaast wordt voor 

Onafhankelijke cliëntondersteuning en Maatwerkdiensten Participatie een apart format beschikbaar 

gesteld. Ook voor de regionale overeenkomst Specialistische deskundigheid bij opstellen 

https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/files/Verantwoording%202017/Bericht%20aankondiging%20Productieverantwoording%202017.pdf


 

ondersteuningsplan is een dergelijk format beschikbaar. Deze en andere formats zijn hier te 

downloaden. 

 

De aanlevering van de gegevens gaat voor de zeven gemeenten in de regio Limburg-Noord op 

regionaal niveau via de MGR. Op de website wordt hiervoor een uploadportal ingericht waar u de 

documenten kunt uploaden. Deze uploadfunctionaliteit is vanaf 4 februari 2019 beschikbaar en 

hierover informeren we u nog separaat. 

 

Meer informatie en alle genoemde documenten zijn vanaf 16 januari 2019 te vinden op de speciale 

verantwoordingspagina op onze website. 

 

Wanneer? 

Met betrekking tot het tijdpad zijn een aantal data van belang. Zo kunt u tot uiterlijk het einde van 

de maand (31 januari 2019) uw facturen over 2018 indienen. De deadline voor het indienen van de 

voorlopige productieverantwoording is 1 maart 2019, de definitieve productieverantwoording dient 

uiterlijk 1 april 2019 te worden aangeleverd. 

 

Hieronder zijn kort en overzichtelijk nogmaals het tijdpad en de verschillende deadlines voor u op 

een rij gezet. 

 

Wat? Wanneer? 

1e Aankondiging verantwoording 2018 21 december 2018 

2e Aankondiging verantwoording 2018 (dit bericht) 16 januari 2019 

Beschikbaarheid Verantwoordingspagina website 16 januari 2019 

Bericht gebruikershandleiding uploadfunctionaliteit Eind januari 2019 

Uiterlijke datum indienen facturen/declaraties 2018 31 januari 2019 

Beschikbaarheid uploadfunctionaliteit Vanaf 4 februari 2019 

Deadline indienen voorlopige productieverantwoording 1 maart 2019 

Deadline indienen definitieve verantwoordingsstukken 1 april 2019 

Uiterlijke datum in behandeling nemen van correcties over 
2018 

30 juni 2019 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog 

vragen hebben, dan zijn wij te bereiken via info@mgrsdln.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

MGR sociaal domein Limburg-Noord 
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