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Nieuwsbrief Wmo Lochem 2021
Hieronder volgen nog een aantal mededelingen vanuit Wmo Lochem

Productieverantwoording 2020
Op 18 december heb ik u gemaild over de productieverantwoording. Er was helaas wat mis
gegaan met het uploaden van het format van de productieverantwoording; de invulinstructie was
niet zichbaar. Deze is inmiddels wel zichtbaar. U kunt deze ook downloaden via de landelijke
website. Verdere informatie kunt u vinden via de eerdere nieuwsbrief en de Inkooppagina.

Tarieven 2021
Omdat we voor de Wmo vanaf 2021 aangesloten zijn bij Zorgregio MIJ/OV zullen we in het
vervolg niet meer apart de tarieven doorsturen. Deze kunt u vinden op de website van de
Zorgregio.

Nieuwsbrief Zorgregio MIJ/OV
Door de aansluiting bij de Zorgregio zullen wij in 2021 minder of geen algemene nieuwsbrieven
gaan sturen. Deze mail is dan ook gericht aan aanbieders waar we in 2020 een overeenkomst
mee hadden. We willen aanbieders die in 2021 een overeenkomst met ons hebben, dan ook
vragen om u aan te melden voor de nieuwsbrief van de Zorgregio. U moet op de homepage
(https://www.zorgregiomijov.nl/) even helemaal doorscrollen tot beneden, en daar staat: Blijf op
de hoogte. Daar kunt u aanvinken welke informatie u wenst te ontvangen en kunt u uw
contactgegevens invullen.

Corona- vaccinatie
Er komen vragen over de wijze waarop Wmo-aanbieders informatie krijgen over vaccinatie
tegen het coronavirus. Ik heb naar aanleiding daarvan met de GGD gebeld. Zij verwezen mij
naar deze website en gaven aan dat dit via koepelorganisaties wordt georganiseerd
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/vragenover-afspraak-coronavaccinatie
Bij vragen over deze mail, neem dan gerust contact op via platformsociaaldomein@lochem.nl
Met vriendelijke groet,
Diane Klok
Junior Beleidsadviseur Sociaal Domein
Gemeente Lochem

Inkoop pagina

www.lochem.nl

www.bakenlochem.nl

zorgregiomijov.nl/

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u platformsociaaldomein@lochem.nl toe aan uw adresboek.

