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Verantwoording maatwerkdiensten regio Midden-Limburg Oost 
Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot de productieverantwoording 2019. Indien u 
als gecontracteerde zorgaanbieder in 2019 diensten heeft geleverd, dient u een verantwoording in te 
dienen van die diensten, aangevuld met een controleverklaring van een onafhankelijke accountant of 
een bestuursverklaring (zie artikel 30 van uw uitvoeringsovereenkomst 2019). 

De gemeenten (Echt-Susteren, Maasgouw,  Roerdalen en Roermond) in de regio Midden-Limburg 
Oost gebruiken uw ingediende documenten om de uitgaven in het sociaal domein te verantwoorden 
richting hun eigen accountants. Het is daarom voor de gemeenten van groot belang dat u de 
verantwoordingsgegevens tijdig en correct aanlevert.  

Iedere aanbieder die via één van onderstaande overeenkomsten diensten heeft geleverd, moet een 
verantwoording indienen. De overeenkomsten zijn: 

 Uitvoeringsovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp MLO 

 Uitvoeringsovereenkomst Crisishulp Jeugd MLO 

 Uitvoeringsovereenkomst Wmo nieuwe taken MLO 

 Landelijk Transitie Arrangement Jeugd 2019 
Aanbieders die géén diensten hebben geleverd in 2019 hoeven niets te doen. 

Wat moet u indienen? 
Allereerst dient u de feitelijke productieverantwoording in voor 1 maart 2020  U dient hiervoor de .
landelijke standaarden van het i-sociaal domein te gebruiken.  Wij verzoeken u uw informatie via deze 
formats aan te leveren, zowel in Excel als ondertekend in PDF.  

Naast de productieverantwoording, levert u uiterlijk 1 april 2020 in: 

• een controleverklaring van een onafhankelijke accountant (omzet hoger dan onderstaand 
drempelbedrag) of 

• een bestuurlijke verantwoording (omzet lager dan onderstaand drempelbedrag) 

Drempelbedrag: omzet bij een individuele Gemeente: €50.000. De regels met betrekking tot de 
controle op de productieverantwoording en de controleverklaring/bestuurlijke verantwoording zijn terug 
te vinden op de website van i-sociaal domein.   

Hoe kunt u het indienen?  
De werkwijze is gelijk aan afgelopen jaar. U dient de hierboven genoemde documenten uitsluitend in 
te dienen via Negometrix. Per mail heeft u hiervoor op 30 januari 2020 een uitnodiging ontvangen voor 
het gezamenlijk indienen van de documenten voor  de Midden-Limburgse gemeenten: Echt-Susteren, 
Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Leudal, Nederweert en Weert. 

Indien u een aanbieder bent die onder het Landelijk Transitie Arrangement gecontracteerd is heeft u 
geen een uitnodiging ontvangen voor het indienen van de benodigde documenten via Negometrix. Wij 
verzoeken u om de benodigde documenten zoals hierboven beschreven per mail te versturen naar 
accountmanagement@midden-limburg.nu   

 

http://www.sociaaldomeinmlo.nl/
mailto:accountmanagement@midden-limburg.nu
https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/57979652/landelijk-accountantsprotocol-en-productieverantwoording/files
mailto:accountmanagement@midden-limburg.nu

