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Geachte raad- en burgerleden,
Graag geven wij u de laatste stand van zaken inzake de uitkomst van de aanbesteding
hulpmiddelen.
Aanleiding
In 2017 hebben de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss en Uden gezamenlijk een
Europese aanbesteding uitgeschreven voor Wmo-hulpmiddelen. De nieuwe contracten die uit
deze aanbesteding voortvloeien, gaan op 1 april 2018 in bij de gemeente Bernheze, Oss en
Uden. Voor Boekel en Landerd geldt dat zij nog één jaar een contract met Welzorg aanhouden
en vanaf 1 april 2019 aansluiten bij de nieuwe leveranciers. Uit een recente doorrekening bij de
drie gemeenten die binnenkort starten met het contract, blijkt dat de kosten hoger uitkomen dan
verwacht.
Wat is de kernboodschap?
Per 1 april 2018 zijn er twee leveranciers in de regio: Hulpmiddelencentrum en Medipoint. Bij de
aanbesteding is rekening gehouden met een hogere kostprijs. Die blijkt nu voor in deze
gemeenten hoger te zijn dan eerder gedacht. Deze verhoogde kostprijs is vergelijkbaar met de
prijs die andere gemeenten in Nederland betalen voor hulpmiddelen en het betreft dus een
marktconforme prijs. De kostenstijging komt voor rekening van de gemeenten en heeft geen
financiële gevolgen voor het overgrote deel van de cliënten met een Wmo-hulpmiddel. Zij
betalen in de meeste gevallen al de maximale eigen bijdrage voor het hulpmiddel. De
verwachting is dat deze kostenstijging volgend jaar ook in de gemeente Boekel plaats zal
vinden.
Wat veroorzaakt de meerkosten?
De omstandigheden die invloed hebben op de kostprijs en de meerkosten zijn:
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

Een lage inschrijving op de aanbesteding in 2012 door Welzorg: in de regio BernhezeBoekel-Landerd-Oss-Uden won Welzorg de aanbesteding in 2012 met de scherpste
huurprijs per hulpmiddel. Die was extreem lager dan de jaren daarvoor en waarschijnlijk
onder de kostprijs. Verhoging van de kostprijs bij een nieuwe aanbesteding was vooraf al
duidelijk.
Cliënten krijgen keuzevrijheid: een harde eis in deze aanbesteding was de mogelijkheid
voor cliënten om zelf een leverancier te kunnen kiezen. Daardoor zijn de inkomsten per
aanbieder kleiner. Dat geeft risico’s voor leveranciers en verhoogt de kostprijs.
Kwaliteit voorop: de kwaliteit van dienstverlening (60%) hebben de vijf regiogemeenten
zwaarder laten wegen dan de prijs (40%). Ook dat verhoogt de kostprijs. In de vorige
aanbesteding was dat andersom.
Cliënten mogen geen last hebben van de overname: om dat voor elkaar te krijgen, nemen
de nieuwe leveranciers alle Welzorg-hulpmiddelen in één keer over. Dit verhoogt de
kostprijs.
Er is geen aanbestedingsplafond ingesteld. Reden hiervoor is de inschatting dat er dan
geen leveranciers zouden inschrijven en er op 1 april 2018 geen nieuw contract zou liggen.
Voor de berekening van het financiële effect van de aanbesteding is gerekend met een
ongewogen gemiddelde en niet met werkelijke aantallen en prijzen (gewogen gemiddelde).
De ontwikkelingen in de gemeenten Bernheze, Oss en Uden, leren ons nu dat de werkelijke
doorrekeningen anders uitpakken. Vooral de producten die vaak geleverd worden (zoals
scootmobielen) zijn fors duurder geworden waardoor de inschatting van de kosten
gebaseerd op de gemiddelde prijs een verkeerd beeld geeft.

Financiële consequenties
We weten nog steeds niet hoe hoog de kostenstijging volgend jaar zal zijn. Doorrekening voor
Boekel is nu niet mogelijk, omdat de kosten afhankelijke zijn van:

de bestandsopbouw van Boekel en deze kan in een jaar nog veel veranderen;

in welke categorie het hulpmiddel ingedeeld wordt, dit kan pas bij overzetting naar de
nieuwe leverancier op basis van kenmerken van het hulpmiddel;

welke leverancier de klant kiest.
Elke berekening zou een grote foutmarge geven en onbetrouwbaar zijn. Werkelijke kosten
kunnen pas in maart 2019 berekend worden, als onze inwoners de voorkeursleverancier
hebben doorgegeven. Op basis van de doorrekeningen in Bernheze, Oss en Uden verwachten
we een kostenstijging van ongeveer 100% (huidige kosten waren € 90.000 per jaar). Het
College zal vanaf 2019 € 70.000 extra opnemen in de voorjaarsnota 2018, de overige kosten
kunnen opgevangen worden binnen bestaande budgetten. Dekking kan deels gerealiseerd
worden door Wmo-mutaties in het gemeentefonds.
Wij hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
College van B&W
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