
Aanbesteding Wmo 
Hulpmiddelen 

Raadcommissie 11-9-2018 



Waar hebben wij het over? 

• 1200 hulpmiddelen  

• 50 hulpmiddelen in depot 

• Kosten ca. € 500.000 per jaar 

• Tendens = Stijging aantal hulpmiddelen en 
kosten afgelopen en komende jaren door o.a. 

– vergrijzing  

– langer thuis blijven wonen  

– ontwikkelingen in de markt 



Aanbesteding 

• Per 1 januari 2019 afloop contract 

• Verlengen niet meer mogelijk 

• Samenwerking met gemeenten: 

– Tubbergen 

– Wierden 

– Rijssen-Holten 

– Hellendoorn 

– Twenterand 

 

 



Huur vs Koop 
• Kopen 

– Gemeente is eigenaar en verstrekt in bruikleen 

– Aparte contracten voor onderhoud en reparatie 

– Depot met hulpmiddelen die niet gebruikt worden, waardoor ook voor 
administratieve lasten voor restwaarde berekeningen en herverstrekkingen 

– Aparte indicaties noodzakelijk voor aanpassingen van een hulpmiddel 

– Niet eenvoudig bij kortdurend gebruik  

– Eigen bijdrage niet altijd duidelijk (i.v.m. losse facturatie voor onderhoud, 
reparaties, aanpassingen, etc.) 

• Huren 

– Vast bedrag per maand (incl. onderhoud, reparaties en aanpassingen) 

– Eén contract 

– Geen depot 

– Administratief eenvoudig 

– Eenvoudig bij kortdurend gebruik (hulpmiddel/indicatie kan maandelijks 
worden gewijzigd  of worden beëindigd)  

– Eigen bijdrage eenvoudig te berekenen (i.v.m. vast bedrag per maand) 



Aanbieders 

• twee aanbieders:  

– RSR 

– Medipoint 

• Gezonde concurrentie en daarmee betere 
kwaliteit dienstverlening (ervaringen andere 
gemeenten) 

• Minder kwetsbaar door twee aanbieders 
(back-up)  

 



Hulpmiddelen tot € 450,- 

• In eigendom inwoner verstrekt, bijvoorbeeld 

– (eenvoudige) douchestoelen 

– Drempelhulpen 

• Ook alle huidige eenvoudige hulpmiddelen die 
in bruikleen zijn verstrekt gaan over naar 
eigendom inwoner 

• Zijn (bijna) onderhoudsvrij 

• Wel garantie – geen onderhoud 

 

 



Verkoop huidige hulpmiddelen 

• Verkoop bestaande hulpmiddelen aan 
aanbieders (in depot en bij inwoners) 

• Gemeente per 1-1-2019 geen eigenaar 

• Onderhoud, vervanging, reparatie via huur 
uitgevoerd door aanbieders 

• Waarde € 400.000 wordt betaald (2019-2020) 

 



Uitvoering Wmo hulpmiddelen 

• Consulent geeft indicatie in overleg met inwoner 

• Aanbieder bepaalt type/merk in overleg met inwoner 

• Bij geen overeenstemming: contact met gemeente 

• Inwoner overlegt zelf met aanbieder over reparatie en 
onderhoud (buiten standaard onderhoud om) 

• Geen depot meer 

• Administratie/declaratie via iWmo (eenvoudiger, 
privacy beter geborgd) 

• Eenvoudiger contractbeheer 



En nu verder …. 

• Vanmorgen in college raadsbericht  
• Administratieve omzetting 
• Inwoners met indicatie ontvangen brief in 

december van gemeente en aanbieder 
gezamenlijk  

• Aanpassen verordening: november 
gemeenteraad 

• Start contract 1 januari 2019 voor 4 jaar met 3 
optie jaren voor verlenging  (tot max 31 
december 2025) 



Vragen 


