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Onderwerp: Voorstel aanbieders en addendum

Geachte aanbieder,
U heeft in de brief van 27 november 2019, “Notitie aanpassing leveringsvoorwaarden zorgaanbieders
Lekstroom”, gericht aan de heer Kersten gevraagd om een verlichting te bieden van de regeldruk en/of
bureaucratie ter compensatie van de benodigde indexatie.
Het voorstel van aanbieders Wmo en Jeugdhulp voor de aanpassingen van de administratieve lastendruk is
in breed verband in de Lekstroom aan de orde geweest. Hierbij waren vertegenwoordigers van beleid en
uitvoering van alle 5 Lekstroomgemeenten aanwezig.
Een groot deel van de voorstellen hebben we overgenomen. Voor een aantal voorstellen is nader overleg
gewenst om te komen tot een gezamenlijke aanpak en werkwijze.
Uw voorstel is puntsgewijs beantwoord en als bijlage samen met het addendum voorgelegd aan de colleges
van de Lekstroom gemeenten. Door de vakantieperiode is daar enige tijd overheen gegaan. De colleges
hebben deze week ingestemd met het addendum en de bijlage.
Voor 11 februari 2020 staat er een overlegtafel gepland waarin we toelichting gaan geven op de antwoorden
en vervolg afspraken kunnen maken op die onderdelen waarvoor nog nader afstemming nodig is. Ook is er
afstemming nodig met de verschillende partijen binnen de Lekstroom om de afspraken na te kunnen komen
en de borging ervan.
Het addendum is het gezamenlijke resultaat van ons overleg en daarmee wordt het contract voor een jaar
verlengd. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat u met het onderhandelingsresultaat instemt.
Met dit resultaat willen wij verder bouwen aan de relatie en een constructieve samenwerking met u als
aanbieders.
Met vriendelijke groet,

Kristel Veugelers
Afdelingshoofd Regionale Backoffice Lekstroom
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