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Op 15 oktober 2018 is er een fysieke overlegtafel WMO geweest waarin de Lekstroomgemeenten met 

aanbieders van WMO Begeleiding gesproken hebben over de voortzetting van de 

samenwerkingsrelatie in 2019.  

Voorliggende brief bevat de weergave van de afspraken die in dat overleg tot stand zijn gekomen. Dat 

betreft twee punten; de indexering en de fusie van Vianen, Leerdam en Zederik tot de nieuwe 

gemeente Vijfherenlanden.  

Daarmee vormt deze brief, aanvullend op de afspraken uit de Deelovereenkomst 

maatwerkvoorziening begeleiding, het addendum van 2016, 2017 en 2018, het afsprakenkader voor 

2019. Voor zover elementen niet expliciet zijn benoemd in deze brief, dan blijven deze aspecten voor 

2019 gelijk aan de afspraken van het jaar 2018. Als deze brief afspraken bevat die in tegenspraak zijn 

met de deze overeenkomst, dan prevaleert deze brief. De brief maakt integraal deel uit van de 

hiervoor genoemde overeenkomst.  

  

Toetreding Vijfheerenlanden 

De gemeente Vijfheerenlanden is vanaf 1 januari 2019 de juridisch opvolger van de gemeenten 

Vianen, Zederik en Leerdam. Vanaf die datum is de nieuw gevormde gemeente Vijfheerenlanden de 

nieuwe partner bij de samenwerkende gemeenten die de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) 

vormen. Door deze fusie lijkt het alsof het gebied van Lekstroom, waarin u zorg kunt  leveren,  wordt 

uitgebreid. Dat is echter niet het geval. Indien u zorg levert in het Viaanse deel van Vijfheerenlanden, 

dan blijft zorg leveren in het Viaanse deel van Vijfheerenlanden. U kunt onder het Lekstroomcontract 

geen zorg leveren in het Leerdamse en Zederikse deel van Vijfheerenlanden.    

  

Indexering 

Aan de overlegtafel hebben wij u een prijsindexatie van 2,1% afgesproken. Hierbij bevestigen wij ook 

schriftelijk dat de prijzen per 1 januari 2019 met 2,1% worden geïndexeerd. De prijslijst is reeds 

verstuurd zal ook op de website worden gepubliceerd.  

  

 

 



 

  

  

Procesverloop 

Zoals al in de voorgaande addenda is aangegeven, komen wijzigingen en aanvullingen op de 

overeenkomst tot stand na schriftelijke instemming van opdrachtgever en aanbieder in de fysieke 

overlegtafel. Het verslag wat hiervoor is bedoeld, wordt geplaatst op de website en is vindbaar via de 

volgende link:  

  

https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-lekstroom/wmo/aanbestedingsprocedure-

wmo/contractstukken-wmo-2019/  

  

Wellicht ten overvloede melden wij dat de afspraken die aanbieders en gemeenten overeenkomen in 

de fysieke overlegtafel voor alle aanbieders gelden.  

Indien u zich niet kunt vinden in de afspraken in deze brief biedt de overeenkomst u de mogelijkheid 

van uittreding. Wij verzoeken u vriendelijk om in dat geval contact met ons op te nemen.  

  

We kijken uit naar een voortzetting van de samenwerking.  

 

Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders van de Lekstroomgemeenten, 

 

 

Mevrouw. J.M. Smith-Visser, 

Wethouder van de gemeente Houten 

Plaats: Houten 

Datum: 20-12-2018 
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