Aan de Wmo aanbieders

Houten, 11 november 2020

Beste aanbieder,
Met deze brief willen we u informeren over de toetreding van de gemeente Vijfheerenlanden aan
de Regio Lekstroom wat betreft de Wmo begeleiding en -dagbesteding.
Overgang
Vijfheerenlanden werkt voor de maatwerk begeleiding en -dagbesteding momenteel met twee
verschillende contracten. Voor Vianen loopt het via de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) en
voor Leerdam en Zederik loopt het via het Regioburo Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV).
Vanwege de fusie is het wenselijk dit te harmoniseren. Dit net zoals eerder voor de jeugdzorg- en
huishoudelijke hulp overeenkomsten is gedaan.
Al een contract bij RBL?
Aanbieders die bij de RBL reeds gecontracteerd zijn hoeven geen actie te ondernemen. Het
bestaande contract wordt door middel van het addendum 2021 aangevuld, reeds gecontracteerde
partijen krijgen dit addendum automatisch toegestuurd. Strekking van het addendum is dat het
regionale gebied van de regio Lekstroom wordt uitgebreid met Leerdam en Zederik
(Vijfheerenlanden) voor de producten die u reeds levert in de regio.
Nog geen contract bij RBL?
Indien er nog geen contract is bij de Regionale Backoffice Lekstroom vragen we om u als
zorgaanbieder in te schrijven. Dit kan via de website van de Regionale Backoffice Lekstroom. We
vragen u dit op korte termijn te doen en uiterlijk voor 10 december 2020.
https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-lekstroom/jeugd/aanmelden-nieuwezorgaanbieder/
Indicaties
In 2021 lopen een groot aantal indicaties voor de gemeente Vijfheerenlanden af. Deze groep
cliënten krijgen in 2021 een heronderzoek en worden voorzien van een nieuwe indicatie. Dit is wat
betreft de gemeente Vijfheerenlanden ook een logisch moment om alle cliënten te voorzien van
een beschikking met een RBL product. De indicaties die eind 2020 aflopen worden nog
administratief verlengd op basis van het bestaande AV-contract (voor inwoners van de voormalige
gemeenten Leerdam en Zederik) en het RBL-contract (voor inwoners van de voormalige gemeente
Vianen). Het sociaal team van de gemeente Vijfheerenlanden zal de cliënten informeren over de
heronderzoeken.
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Inkoopdocumenten RBL
De inkoopdocumenten van de RBL zijn te vinden via:
https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backofficelekstroom/wmo/aanbestedingsprocedure-wmo-begeleiding/contractstukken-wmo-2020/
Vragen?
We kunnen ons voorstellen dat deze brief vragen kan oproepen en niet op al de vragen een
antwoord geeft. In dat geval willen we graag in overleg om de vragen te beantwoorden. Dit kan bij
Pim Mocking (pim.mocking@regiolekstroom.nl of 06-40629320) of Aschwin van den Eijnden
(aschwin.vandeneijnden@regioav.nl of 06-55827081).
Namens het Regioburo Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de Regionale Backoffice Lekstroom.
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd,
P. Mocking
Functie: contractmanager
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