
Beste zorgaanbieder Wmo, 

 

Heropening dagbesteding/Hervatting zorg en dienstverlening 

Het kabinet heeft dinsdag 19 mei versoepeling van de maatregelen aangekondigd en riep daarbij ook 
op om de zorg en ondersteuning per 1 juni zo veel als mogelijk weer op te starten, zo ook de 
dagbesteding. Naast de richtlijnen van het RIVM stelt de gemeente Lochem geen nadere eisen 
waaraan u als aanbieder moet voldoen om de dagbesteding weer te openen of andere zorg of 
dienstverlening te hervatten. U als aanbieder kunt het beste inschatten of en zo ja, hoe u de zorg en 
ondersteuning en specifiek dagbesteding weer kunt openen binnen de gestelde richtlijnen van het 
RIVM. Wij willen meedenken als u graag wilt afstemmen. Daarvoor kunt u contact opnemen met 

Contractmanager Annemarie Heijnen (a.heijnen@lochem.nl). 

 

Verlenging regeling continuïteitsbijdrage 
De regeling continuïteitsbijdrage is verlengd tot 1 juli 2020. Hierbij is het uitgangspunt dat zorg en 
dienstverlening per 1 juni zoveel als mogelijk regulier wordt opgestart. Nog meer dan over de 
maanden maart t/m mei is de regeling een vangnet als het echt onmogelijk blijkt om zorg te verlenen. 
Daarom geldt het volgende: als u vindt dat zorg of dienstverlening niet (volledig) kan worden opgestart 
en een continuïteitsbijdrage nodig is voor de maand juni, u voor 5 juni in overleg moet treden met de 

Contractmanager Annemarie Heijnen (a.heijnen@lochem.nl).  Aanvragen voor de maand juni, 

waarvoor geen toestemming is gegeven door de Contractmanager worden afgewezen. 

 

Uitstel indienen aanvraag 
30 mei is de uiterste datum voor het indienen van een aanvraag voor de continuïteitsbijdrage over de 
maanden maart en april. Wanneer u vindt dat deze uiterste datum voor u niet haalbaar is, kunt u 
eenmalig een uitstel van maximaal 3 weken aanvragen voor deze maanden. In uw verzoek om uitstel 

geeft u aan waarom u uitstel aanvraagt. U kunt deze sturen naar zorg@sdo-support.nl. Aanvragen die 

na de uiterste datum binnenkomen, maar waarvoor geen uitstel is toegekend, worden afgewezen. 
Voor aanvragen over de maanden mei en juni is geen uitstel mogelijk. Wij gaan ervan uit dat u over de 
maand mei meteen op een juiste manier kunt declareren. 

 

Meerkosten 
Wij zijn in afwachting van landelijke richtlijnen over hoe om te gaan met meerkosten. Zodra daar meer 
over bekend is, maken wij dat bekend. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Mary Vlassak (Beleidsadviseur Wmo) 
Annemarie Heijnen (Contractmanager Jeugd & Wmo) 
Diane Klok (Inkoop en Contractbeheer Wmo) 
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