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Meerkosten 2022 [regeling extra kosten Covid-19] 
De werkwijze zoals gehanteerd door de MLO gemeenten in 2021 zal ook gelden voor 2022 voor de gemeenten 
Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen. Van gemeente Roermond hebben wij het besluit hierover nog niet 
ontvangen. Hierover later nader bericht. 
 
Regio Midden-Limburg Oost kent geen regionale regeling. Aanbieders kunnen een vergoeding aanvragen - 
voorzien van een motivatie – en deze indienen via het landelijk gehanteerde format meerkosten. De MLO 
Business Controllers beoordelen de aanvragen gezamenlijk en wikkelen het aansluitend lokaal af. Indienen kan 
tot uiterlijk 31-01-2023. 

 

Planning migratie berichtenverkeer iWmo en IJW 3.0 naar 3.1 
Zoals ieder jaar is er een landelijke migratie van het berichtenverkeer iWMO en iJW. Dit jaar gaan we van 
iWMO/iJW 3.0 naar 3.1.   
Ook dit jaar hebben we weer te maken met een ‘big bang-scenario’. Het iWMO berichtenverkeer zal plat liggen 
van donderdag 31 maart 13.00 uur tot en met maandag 4 april 13.00 uur.  
 
IStandaarden heeft een landelijke migratiehandleiding beschikbaar gemaakt. Wij wijken één dag af van deze 
planning om ervoor te zorgen dat berichten tijdig bij zorgaanbieders aan komen. De planning is toegevoegd als  
2 bijlagen. 
 
Let op! De 303- en 304-berichten worden uitgefaseerd. U kunt uiterlijk tot en met dinsdag 1 maart 2022 deze 
berichten indienen via Vecozo. Zorg ervoor dat u voor deze tijd berichten indient.  
 
 

Reminder indienen productie- en jaarverantwoording 2021 
Voor het indienen van de jaarverantwoording 2021 heeft u van ons een uitnodiging via Negometrix ontvangen.  
Het betreft een gezamenlijke uitvraag met regio West = Tender 191636 MLO en MLW Jaarverantwoording 2021. 
Na het accepteren van deze uitnodiging, heeft u toegang tot de formulieren van het landelijk protocol 2018 
financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet en het format van de bestuursverklaring.   

Contractueel bent u verplicht de volgende documenten voor de jaarverantwoording tijdig in te dienen: 
1] De productieverantwoording hoort per 1 maart 2022 beschikbaar te zijn in Negometrix. 

2] De accountantsverklaring of bestuursverklaring hoort uiterlijk 1 april 2022 beschikbaar te zijn. 

Bij een jaaromzet per gemeente die hoger is dan €50.000,00 dient u een accountantsverklaring toe te 
sturen. Denkt u hierbij aan een ondertekening door een NBA geregistreerde accountant. 
Bij een jaaromzet per gemeente lager dan €50.000,00 volstaat een bestuursverklaring  

3] Klachten: U dient uiterlijk 1 april 2022 aan te geven of u in 2021 klachten heeft ontvangen. 

 

Meldpunt zorg op de website www.sociaaldomeinmlo.nl  
Sinds kort hebben wij een formulier ‘meldpunt zorg’ aan onze website toegevoegd. 
Hier kan iedereen een bericht achterlaten wanneer men twijfelt over de kwaliteit van de zorg. De gemeenten 
willen deze signalen graag ontvangen. De juiste zorg moet op de juiste manier worden geleverd aan de inwoners 
van de MLO gemeenten en het geld dat bedoeld is voor de zorg moet ook besteed worden aan zorg.  

 
 
Ter informatie: vragen rondom opvang van vluchtelingen uit Oekraïne 
We ontvingen van aanbieders, welke iets willen betekenen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, de 
vraag waar men zich hiervoor zou kunnen melden. Gemeente Roermond heeft hiervoor een kernteam welke 
bereikbaar is via het mailadres kernteamoekraine@roermond.nl.   
De overige gemeenten verwijzen naar de website van www.vluchtelingenwerk.nl 

 

http://www.sociaaldomeinmlo.nl/
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Heeft u vragen over een van de in deze nieuwsbrief genoemde onderwerpen?  
Stel ze graag per mail aan contractmanagement@sociaaldomeinmlo.nl 

 

http://www.sociaaldomeinmlo.nl/

