Niet openbaar

Zaaknummer: 42387

Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Nieuwe hulpmiddelenleverancier
Kernboodschap
De gemeente Druten krijgt per 1 juni 2020 een nieuwe leverancier Wmo-hulpmiddelen.
Eerdere besluiten
Datum
Jan. 2020

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)
Voorlopige gunning Europese aanbesteding hulpmiddelen Rijk van
Nijmegen (Z/20/042387)

Toelichting
Op basis van de Wmo zijn gemeenten verplicht hun inwoners te compenseren voor
beperkingen die zij ondervinden bij het normale gebruik van hun woning, het verplaatsen
in en om de woning, het lokaal verplaatsen per vervoermiddel en bij het ontmoeten van
andere mensen. Het aanbieden van hulpmiddelen kan een oplossing zijn die bijdraagt
aan de beoogde zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners.
Bij het aanbieden van Wmo-hulpmiddelen gaat het om:
1. Vervoersvoorzieningen (scootmobielen, aangepaste fietsen)
2. Rolstoelvoorzieningen (handbewogen en elektrische rolstoelen)
3. Woonvoorzieningen (douchestoelen, toiletvoorzieningen, tilliften)
Naast de levering van de hulpmiddelen gaat het ook om het selecteren van het juiste
hulpmiddel, het op maat maken van de hulpmiddelen, gebruiksinstructie en de service en
het onderhoud.
De huidige raamovereenkomst voor Wmo-hulpmiddelen loopt af op 1 juni 2020 en kan
niet meer verlengd worden. Daarom zijn de gemeenten van het Rijk van Nijmegen in
2019 een Europese aanbesteding gestart om een nieuwe leverancier voor Wmohulpmiddelen te selecteren.
De aanbestedingsprocedure is doorlopen en de offertes zijn beoordeeld op prijs en
kwaliteit. Op 28 januari 2020 heeft het college het voornemen uitgesproken om de
opdracht inzake Wmo-hulpmiddelen, ingaande 1 juni 2020, voorlopig te gunnen aan
Welzorg Nederland B.V.
Alle verificatiestukken zijn inmiddels ontvangen en positief beoordeeld. De gesprekken
met de niet gegunde partijen zijn gevoerd en de bezwaartermijn is inmiddels verstreken.
Daarmee is de gunning nu definitief.
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Gevolgen
Vanaf 1 juni 2020 sluit de gemeente een raamovereenkomst met Welzorg Nederland B.V.
voor de levering, het onderhoud en de service van Wmo-hulpmiddelen.
Nieuwe toewijzingen voor Wmo-hulpmiddelen worden vanaf 1 juni 2020 uitgevoerd door
Welzorg Nederland B.V.
Met de huidige leverancier Medipoint geldt een afbouwregeling van maximaal 4 jaar.
Klanten met een hulpmiddel van Medipoint behouden hun hulpmiddel en Medipoint blijft
het onderhoud, de reparatie en service uitvoeren. Afbouw gaat zoveel mogelijk via
natuurlijk verloop (verhuizing, technische afschrijving hulpmiddel, wijziging indicatie,
overlijden). In de gemeente Druten staan momenteel ongeveer 450 hulpmiddelen van
Medipoint uit. De inwoners die deze hulpmiddelen hebben, krijgen dus niet direct met
een andere leverancier te maken.
Communicatie
Inwoners voor wie er wat verandert, ontvangen een brief.
De Adviesraad Sociaal Domein Druten wordt over de definitieve gunning geïnformeerd.
Uitvoering of Vervolgstappen
We starten met de nieuwe leverancier het implementatietraject.
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