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Nieuwsbrief Wmo Lochem
Termijn voor het indienen van een aanvraag voor de
continuïteitsbijdrage is verlengd
De deadline voor het aanvragen van de continuïteitsbijdrage is verlengd tot 1 november. Heeft u
al eerder een aanvraag ingediend, maar heeft u bericht gehad dat deze is afgekeurd vanwege
te late indiening? Dan vragen wij u om deze opnieuw in te dienen. U kunt uw aanvraag sturen
naar zorg@sdo-support.nl

Deadline regeling meerkosten wordt verschoven
In verband met landelijke ontwikkelingen wordt de indientermijn verlengd en is de deadline van
15 september voor de eerste tranche niet langer geldig. De eerste tranche van meerkosten
loopt van 13 maart tot 1 juli 2020.
Wij zullen u zo snel mogelijk laten weten wat de nieuwe deadline (dezelfde als de Zorgregio)
wordt.
Let op: in de procedure staat het volgende beschreven:
Voor aanbieders met een regiocontract geldt dat zij de aanvraag moeten indienen bij de
Zorgregio.
Voor aanbieders die momenteel geen regiocontract hebben, geldt dat zij deze bij ons moeten
indienen via platformsociaaldomein@lochem.nl

Over ruim 3 maanden sluiten we aan bij Zorgregio
MIJ/OV
Vanaf 1 januari 2021 sluiten wij aan bij Zorgregio MIJ/OV. Zie ook: de berichtgeving van
mei/juni.
Een aantal aanbieders heeft zich al ingeschreven bij de Zorgregio of uitbreiding gevraagd voor
Wmo Lochem. Daarvoor dank! Mocht dit niet het geval zijn, dan vragen wij u om dit zo snel
mogelijk te doen. Inschrijven bij de Zorgregio is noodzakelijk om Lochemse cliënten na januari
2021 te (blijven) ondersteunen.
Bij vragen kunt u terecht bij Diane Klok, via platformsociaaldomein@lochem.nl of 06-23139391.

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

