
   

Aan de Jeugdhulp- en WMO-aanbieders  

  

  

Houten, 31 maart 2021  

 

Onderwerp: voorbereiding van de inkoop- en aanbestedingstrajecten voor Jeugdhulp en Wmo-begeleiding 

Regio Lekstroom 

 

Beste aanbieder,  

  

De voorbereiding van de inkoop- en aanbestedingstrajecten voor Jeugdhulp en Wmo-begeleiding is in volle 

gang. Samen met de aanbieders en onze partners bepalen de vijf Lekstroomgemeenten de koers voor de 

komende jaren. We maken in dit proces zoveel mogelijk ruimte voor dialoog en (markt)consultatie. In deze 

brief praten we u bij over de planning van de inkoopprocedures, de huidige contracten en de onderwerpen 

van de vorige overlegtafel. 

 

Dit voorjaar geen overlegtafel 

De voorjaarsoverlegtafel gaat vanwege het voorbereidende traject op de inkoop en de bijbehorende 

contactmomenten niet door.  

 

Ingangsdatum nieuwe contracten Wmo-begeleiding: 1 april 2022 

De ingangsdatum voor de nieuwe contracten Wmo-begeleiding individueel is gesteld op 1 april 2022. In 

september publiceren we de inkoopdocumenten en gaat de inkoopprocedure met aanbesteding van start.  

 

Ingangsdatum nieuwe contracten jeugdhulp: 1 juli 2022 

In januari 2022 publiceren we de inkoopdocumenten voor de inkoopprocedure voor Jeugdhulp. Dan gaat 

ook de aanbesteding van start. De ingangsdatum voor de eerste nieuwe contracten Jeugdhulp is 1 juli 2022. 
In juli 2021 is bekend welke onderdelen van Jeugdhulp we per wanneer inkopen. 

 

Binnen twee weken ontvangt u meer achtergrondinformatie over het project Inkoop Jeugdhulp Wmo 

Lekstroom 2022. Zowel voor Jeugdhulp als voor Wmo-begeleiding volgen nog sessies en consultaties waar 

aanbieders op uitnodiging aan kunnen deelnemen.  

Alle informatie is te vinden op de website: www.houten.nl/inkoopjeugdwmo2022  

 

Verlenging overeenkomsten 2022 

De huidige contracten voor Jeugdhulp en Wmo-begeleiding worden eind 2021 verlengd met een addendum.  

 

Onderwerpen voorgaande overlegtafel  

Vanzelfsprekend houden wij de twee hoofdonderwerpen van de afgelopen overlegtafels en contracten van 

2020 en 2021 scherp op het netvlies:  

  

- Administratieve lastenverlichting  

Diverse voorstellen liggen op beleidstafels en de verwachting is dat we in het 2e kwartaal van 

dit jaar diverse voorstellen hebben omgezet in beleid. We zullen met een afvaardiging van 

aanbieders een bijeenkomst plannen om deze resultaten te bespreken.    

- Tarievenonderzoek Wmo 

http://www.houten.nl/inkoopjeugdwmo2022


Inmiddels hebben twee aanbieders een format ingeleverd voor het tarievenonderzoek. Bij dezen 

doen we deelnemende aanbieders nogmaals het verzoek ook een format aan te leveren, zodat we 

tot een gedegen onderzoek kunnen komen.  

  

  



Heeft u nog vragen?   

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, neem dan contact op met:  

contractbeheer@regiolekstroom.nl  

  

  

Namens de Regionale Backoffice Lekstroom,  

  

Tibor Korozsi  

Coördinator Inkoop WMO & Jeugdzorg 

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


