
Grote aanbieders 
 
Monitoringsinformatie 2021  
 

Welke informatie Aanleverdeadline 
zorgaanbieders 

Format Informatie wordt gebruikt voor 

Werkelijke realisatie 
januari t/m april 2021 

24 mei 2021 Monitoringsformat 2021 op 
naam (versie 14 december) 

- Ruwe data aan regiogemeenten 
- Beoordelen 1e prognose 

Prognosemoment 1 - 
2021 

- 1e bestuursrapportage (interne deadline 1 
juli 2021 / RBO p.m.) 

- Bij grote afwijkingen in overleg eventueel 
bijstellen contract en/of hoogte voorschot 

Werkelijke realisatie 
januari t/m juli 2021 

1 september 2021 Monitoringsformat 2021 op 
naam (versie datum n.t.b.) 

- Ruwe data aan regiogemeenten 
- Beoordelen 2e prognose 

Prognosemoment 1 - 
2021 

- 2e bestuursrapportage (interne deadline 28 
september 2021, RBO 18 november 2021) 

- Bij grote afwijkingen in overleg eventueel 
bijstellen contract en/of hoogte voorschot 

Prognosemoment 3 – 
2021 

14 december 
2021 

Monitoringsformat 2021 op 
naam (versie datum n.t.b.) 

Voorlopig financieel resultaat 2021 (bericht 28 
januari 2021 van centrumgemeente aan 
regiogemeenten) 

Werkelijke realisatie 
januari t/m december 
2021 

1 maart 2022 Verantwoordingsformat 
2021 op naam 

- Eventuele verschillen met prognose 
moment 3 nog verwerken in boekhouding 

Werkelijke realisatie 
januari t/m december 
2021 

1 april 2022 Verantwoordingsformat 
2021 op naam 

- Ruwe data aan regiogemeenten + input 
RIOZ jaarrapportage 2021 

- Onderlegger voor financiële 
productieverantwoording i-Sociaal Domein 

Financiële 
productieverantwoording i-
Sociaal Domein 

- Validatie productie door controlerend 
accountant o.b.v. landelijk controleprotocol 

- Vaststellen definitief financieel resultaat 
2021 

Aanlevering 
kwalitatieve informatie 

1 april 2022 CBS Spiegelrapport 
Beleidsinformatie 
Jeugd regio Noordoost 
Brabant 

-         jaarrapportage 2021 
-         Aanlevering aan CBS 

Klachtenrapportage 1 april 2022 Bij voorkeur format KPI 
jeugdhulp NOB 

-         jaarrapportage 2021 
-         Aanlevering aan CBS 

 
Kleine aanbieders 
 
Monitoringsinformatie 
Onderstaande betreft alleen aanbieders die in 2021 minder dan € 125.000 omzet genereren in de regio Noordoost-
Brabant. Indien sprake is van een hogere omzet, geldt het monitorings- en verantwoordingsregime van de grote 
aanbieder.  
 

Welke informatie Aanleverdeadline 
zorgaanbieders 

Format Informatie wordt gebruikt 
voor 

Werkelijke realisatie 
januari t/m juni 2021 

31 juli 2021 Monitoringsformat 2021 kleine aanbieder 
(versie 14 december) 

- Ruwe data aan 
regiogemeenten 

Wijze verantwoorden 1 september 2021 Keuze uit 2 opties: 
1. Na aanlevering factuur 2021 meewerken 

aan steekproef (aanwezigheid JW301 
berichten en geldige verwijzingen) 

2. Controleverklaring bij 
productieverantwoording 

- Voorbereiding 
jaarafsluiting 

Factuur 2021 met 
prestatieoverzicht 

7 januari 2022 Prestatieoverzicht bevat: 
- Het tarief per unieke jeugdige per 

hoofdcategorie van producten; 
- Het BSN nummer van de jeugdigen;  
- De woonplaats van de jeugdige conform 

het woonplaatsbeginsel. 

- Opmaken 
vaststellingsovereenkomst 
en eindafrekening 2021 

Werkelijke realisatie 
januari t/m december 
2021 

31 januari 2022 Monitoringsformat 2021 kleine aanbieder 
 

- Ruwe data aan 
regiogemeenten + input 
jaarrapportage 2021 

Aanlevering 
kwalitatieve informatie 

1 april 2022 CBS Spiegelrapport Beleidsinformatie 
Jeugd regio Noordoost Brabant 

-         jaarrapportage 2021 
-         Aanlevering aan CBS 

Klachtenrapportage 1 april 2022 Bij voorkeur format KPI jeugdhulp NOB -         jaarrapportage 2021 
-         Aanlevering aan CBS 

* Inclusief aanvullende verantwoordingsinformatie (verwijsbrieven / deelname steekproef / toezegging 
controleverklaring). Volgt uiterlijk 1 oktober 2021 in de instructie aan kleine aanbieders.  
 
 


