
 

                 RBL is een samenwerking van de gemeenten Houten, Nieuwegein, Lopik, IJsselstein en Vijfheerenlanden 

Houten, 16 juli 2020 
 
 

Verlenging overeenkomsten 2021 
 
Beste zorgaanbieder van de regio Lekstroom, 
 
 
Verschillende zorgaanbieders hebben in 2019 veel input geleverd en op deze wijze een belangrijke 
bijdrage geleverd in het opstellen van een visie en strategie. Uiteindelijk is er veel tijd gaan zitten in het 
vaststellen van deze visie. Helaas heeft de corona crisis de nodige tijd en aandacht gevraagd. Wij willen 
door middel van deze brief laten weten dat de voorbereiding voor de nieuwe inkoop meer tijd nodig heeft 
gehad en dat we meer tijd willen nemen om dit proces verder vorm te geven.  

Verlenging huidig contracten 
We realiseren ons dat verlenging met een jaar niet voldoet aan de wens om duidelijkheid en continuïteit 
te bieden. Met de nieuwe inkoopstrategie gaan we natuurlijk voor een langer durende overeenkomst om 
meer zekerheid te bieden. Voor nu hebben we de intentie om het huidige contract met 1 jaar verlengen. 
Conform de huidige contracten willen we met een gebruikelijke overlegtafel gezamenlijk komen tot 
verlenging van de contracten in aanloop op de nieuwe inkoop/aanbesteding 2022. Na de overlegtafels 
zijn de colleges van de Lekstroomgemeenten aan zet om de addenda formeel vast te stellen.  
 
Hoe verder 
Om de verlenging 2021 te formaliseren, plannen we medio oktober 2020 een overlegtafel in zoals dit in 
het verleden ook is gebeurd. Dit om de verlenging en eventuele aanvullende afspraken door middel van  
een addendum vast te leggen. Hierover volgt op korte termijn verdere communicatie. Uiteraard zullen wij 
u ook tijdig informeren over de nieuwe inkoop 2022 voor Jeugdhulp en WMO begeleiding.  
 
Tot slot 
Wij adviseren u onze website https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-lekstroom/ goed in 
te gaten te houden voor nadere informatie. Uiteraard kunt u ons ook bereiken via 
contractbeheer@regiolekstroom.nl 

 
U kunt eventuele vragen versturen naar contractbeheer@regiolekstroom.nl     

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens de regio Lekstroom 

 
Eric van Eijk  

Teammanager RBL  

Postbus 30, 3990 DA Houten | Bezoekadres Onderdoor 25  

i regionale-backoffice-lekstroom  
 

 

 

 

https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-lekstroom/
mailto:contractbeheer@regiolekstroom.nl
https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-lekstroom

