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Inleiding
In 2019/2020 is met meer dan vijftig betrokken partijen (cliëntenorganisaties, professionals,
overheid) landelijk een normenkader en actieplan hulpmiddelen ontwikkeld, dit heeft geleid tot de
Verbeteragenda Hulpmiddelen. Vanuit dit project zijn in 2021 twee convenanten opgeleverd. Het
Convenant maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen (hierna: convenant toegang hulpmiddelen) en
het Convenant meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende
woonvoorzieningen bij een verhuizing (hierna: verhuisconvenant) zijn opgesteld om knelpunten met
complexe hulpmiddelen op te lossen. Werken volgens het convenant betekent:
• dat wij bij verhuizing van de inwoner de overname van het hulpmiddel regelen conform de
afspraken in het convenant (betreffende prijsafspraken en werkwijze);
• dat wij in onze werkwijze voor toewijzen en leveren van hulpmiddelen de
modelmaatwerkprocedure implementeren;
• dat wij in ons beleid opnemen dat een functioneel hulpmiddelenadvies van de behandelaar
zoveel mogelijk zal worden overgenomen bij de beoordeling welk hulpmiddel passend is voor
de inwoner;
• dat alle partijen een vorm van casemanagement inzetten bij de doelgroep met een complexe
hulpmiddelenvraag.
Kernboodschap
Het college heeft besloten het convenant ‘Maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen’ en het
convenant ‘Meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen
bij een verhuizing te ondertekenen.
Toelichting:
De vestrekking en reparatie van hulpmiddelen gaat vaak goed, ook in Heerde. Toch is landelijk
geconstateerd dat mensen met hulpmiddelen knelpunten ervaren, met name bij complexe en/of
spoedeisende ondersteuningsvragen en bij verhuizingen naar een andere gemeente of WLZinstelling.
Werken volgens de convenanten verbetert het toegangs- en leveringsproces voor inwoners met
complexe hulpmiddelen en bewerkstelligt dat de inwoner bij verhuizing het hulpmiddel dat hem/haar
eerder is verstrekt, kan meenemen.
Aan beide convenanten wordt een oplegger gekoppeld. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om
van de in de oplegger genoemde uitzonderingssituaties af te wijken van de convenanten. De
oplegger verandert de "ja, altijd" in "ja, tenzij…" maar we benadrukken dat "ja" de basisinstelling is.
Oplegger bij beide convenanten

Dit sjabloon is bedoeld voor actieve informatieverstrekking aan de raad. Vragen hierover kunnen worden gesteld tijdens de
rondvraag van de eerstvolgende commissievergadering, of gevraagd kan worden de memo ter bespreking te agenderen voor
een eerstvolgende commissievergadering.

De ondertekening van de convenanten brengt een aantal risico's met zich mee. Namelijk dat
gemeente bij een verhuizing wordt geconfronteerd met een duur/niet passend hulpmiddel in de
nieuwe woonsituatie dat altijd moet worden overgenomen; of dat zorgverleners en inwoners
mogelijk verwachten dat de gemeente een duurder geadviseerd hulpmiddel verstrekt. Hoewel
gemeenten landelijk hebben voorgesteld het convenant op deze risico's te herzien, is
heronderhandeling niet mogelijk gebleken. De VNG heeft gemeenten die twijfelen geadviseerd om
een oplegger te koppelen aan het convenant, onder voorbehoud dat het kerndoel/de uitgangspunten
niet worden aangetast.
Heerde heeft gezamenlijk met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, OlstWijhe, Voorst en Zutphen het hulpmiddelencontract aanbesteed. Omdat het convenant
consequenties heeft voor de werkafspraken bij het hulpmiddelencontract, is het wenselijk dat deze
negen gemeenten allen het convenant te ondertekenen. Zonder oplegger zijn niet alle gemeenten in
de regio bereid om het convenant te tekenen.
Door het convenant te tekenen in combinatie met een oplegger kan wel de door de
belangenverenigingen gewenste brede, landelijke steun voor de convenanten bereikt worden.
Voorop staat dat wij als gemeente in de geest van het convenant willen werken bij complexe en/of
spoedeisende ondersteungingsvragen en verhuizingen, daarom is ‘ja’ onze basishouding.
Vervolg
Na ondertekening van de convenanten en de opleggers door de burgermeester, wordt ondertekening
door de gemeente Heerde gemeld in een door de VNG geopend register.
De bepalingen van het convenant worden vastgelegd in de werkafspraken tussen de
hulpmiddelenleveranciers en de negen gemeenten met wie de huidige overeenkomst voor de
hulpmiddelen is afgesloten.
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