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Overgang administratie Wmo begeleiding van gemeente Ijsselstein naar RBL

Beste partner in zorg,
Vanaf medio juni 2019 zal de gemeente IJsselstein haar administratieve taken omtrent de Wmo zorg
gaan overdragen aan de Regionale Backoffice Lekstroom. Er wordt hard gewerkt aan deze overgang
zodat we u en de inwoners optimaal van dienst kunnen blijven zijn.
Daarnaast proberen we de administratieve lasten, die deze verandering met zich meebrengt, te
minimaliseren. Waarbij de continuïteit van de zorg het belangrijkste aspect in deze overgang zal zijn.
Regionale Backoffice Lekstroom
De Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) is een samenwerkingsverband van vijf gemeenten in de
regio Lekstroom waarin onder meer de inkoop en administratieve afhandeling van de Wmo en
jeugdhulp wordt verzorgd. Op dit moment heeft de RBL met ongeveer 250 aanbieders in hun regio
een contract voor Wmo en jeugdhulp afgesloten.
Wat betekent dit voor uw organisatie
Uiteraard proberen we er voor zorg te dragen dat de administratieve belasting zoveel mogelijk wordt
beperkt. Toch gaat u hier wel iets van merken.
Doorlopende zorg
Wanneer u inwoners uit de gemeente IJsselstein in zorg heeft, waarbij de zorg doorloopt ná
31 mei 2019, ontvangt u in juni een toewijzingsbericht (301) namens de gemeente IJsselstein
met einddatum 31-05-2019.
Vanuit de RBL ontvangt u begin juli een nieuw toewijzingsbericht (301) voor de resterende
zorg volgens de afgegeven indicatie. Zodat de zorg kan worden gecontinueerd zoals u
gewend was.
Nieuwe zorg aanvraag
Als u een zorgaanvraag indient waarbij de startdatum van de zorg ligt ná 31-05-2019 dan
verloopt de administratieve afhandeling via de RBL.
Als u reeds ervaringen heeft met de overgang van andere gemeenten naar de RBL en u heeft
hierover aandachtspunten die we kunnen meenemen, dan horen we dat het liefst zo snel mogelijk via
de mail.
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Declaraties (knip 1 juni)
Heeft u zorg geleverd in de periode van vóór 1 juni 2019 en declareert u deze via VECOZO dan heeft
u tot 23 juni 2019 de tijd om deze declaraties in te dienen. Deze declaraties worden nog door de
gemeente IJsselstein verwerkt en betaald.
Dient u uw declaratie ná 23 juni in over deze periode dan zal deze in de RBL worden ontvangen en
automatisch worden afgekeurd. Deze worden niet verwerkt. Neem voor deze uitval contact op met uw
contactpersoon van de gemeente IJssesltein.
Declaraties over een zorgperiode ná 1 juni worden verwerkt door de RBL.
Bevestiging van uw kant
Graag ontvangen wij van u de bevestiging dat u dit bericht heeft gelezen. En dat u inderdaad de
aangewezen persoon bent om deze informatie aan over te brengen. Indien u niet de aangewezen
persoon bent voor dit bericht, dan willen wij vriendelijk verzoeken om dit bericht door te sturen naar de
juiste persoon en ons in de cc op te nemen zodat wij weten met wie wij de voortgang van dit proces
kunnen opnemen.
Indien u vragen heeft kunt u uiteraard contact opnemen met Regionale Backoffice Lekstroom
telefoonnummer 030-63672170 of via email: administratiewmo@regiolekstroom.nl
Met vriendelijke groet,

Dhr. D. Smit
Projectleider Lekstroom

