COLLEGEVOORSTEL
Onderwerp
Levering van de Wmo hulpmiddelen
Te besluiten om
1. Met ingang van 1 september 2012 de overeenkomst met Medicorner inzake de
levering van de Wmo hulpmiddelen op te zeggen
2. Met ingang van 1 september 2012 rechtstreeks een overeenkomst met Doove en
Beenhakker aan te gaan voor de levering van de Wmo hulpmiddelen
3. Medicorner te compenseren voor de gederfde inkomsten over de periode 1
september 2012 tot en met 31 december 2012 tot een bedrag ad € 13.000 en dit
bedrag ten laste te brengen van de post “advisering door externe instanties”
(6652102-434399)
Inleiding
Op 14 augustus 2012 is door het college van B&W besloten om in samenwerking met de
gemeente Capelle aan den IJssel de Wmo hulpmiddelen aan te besteden. Het bestek is op
13 september gepubliceerd op www.aanbestedingskalender.nl. De reden van de
aanbesteding was o.a. dat de huidige leverancier Medicorner de overeenkomst met ingang
van 1 januari 2013 heeft opgezegd en dat de verwachting is dat met een aanbesteding een
financiële besparing te realiseren is.
Met Medicorner zijn onderhandelingen gevoerd over de wijze waarop het contract wordt
beëindigd. Dit heeft er toe geleid dat de bestaande overeenkomst reeds per 1 september
2012 wordt beëindigd en dat per deze datum rechtstreekse overeenkomsten worden
aangegaan met de leveranciers Doove en Beenhakker. Dit betekent dat de huidige
uitstaande hulpmiddelen gehuurd blijven worden en dat na afronding van de aanbesteding
de nieuwe hulpmiddelen gekocht worden.
Beoogd effect
Bovengenoemde werkwijze heeft als effect dat er een goede overgangssituatie wordt
gecreëerd richting de aanbesteding van de Wmo hulpmiddelen waarbij tevens een
aanzienlijke kostenreductie wordt behaald.
Argumenten
A. Nieuwe overeenkomsten leiden tot een structurele besparing
Met Doove en Beenhakker zijn in augustus en september 2012 diverse overleggen gevoerd
inzake de Wmo hulpmiddelen die momenteel bij de Krimpense burgers in gebruik zijn. Dit
heeft er toe geleid dat nu voorgesteld wordt reeds met ingang van 1 september 2012
rechtstreeks een overeenkomst te sluiten met Doove en Beenhakker. Zij bieden een korting
van 40% op de bruto prijs waar voorheen, met tussenkomst van Medicorner, slechts een
korting van 20% werd verkregen. Hierbij leverde Medicorner wel aanvullende diensten zoals
het regelen van alle bestellingen, de communicatie tussen leveranciers, burgers en de
gemeente, etc.
Kort samengevat is het volgende afgesproken:
- Doove en Beenhakker zullen met ingang van 1 september 2012 de kosten van de
uitstaande hulpmiddelen rechtstreeks factureren aan de gemeente.
- Op basis van natuurlijk verloop wordt ingeschat dat jaarlijks 25% van de uitstaande
middelen vervangen c.q. ingenomen wordt door Doove en Beenhakker.

Aangezien de overeenkomst met Medicorner eerder is opgezegd dan de voorgestelde 1
januari 2013, hetgeen contractueel formeel niet kon, wordt voorgesteld om Medicorner
hiervoor financieel te compenseren tot een bedrag ad € 13.000. Dit bedrag kan betaald
worden uit de post “advisering door externe instanties” nr. 6652102-434399.
B. Geen overlast voor de huidige gebruikers
Indien alle Wmo hulpmiddelen (dus ook de uitstaande middelen) via de aanbesteding
gekocht zouden gaan worden, zou dit betekenen dat de huidige gebruikers hun
hulpmiddelen eind 2012 zouden moeten inleveren en laten vervangen door een (nieuw)
hulpmiddel. Dit zou een grote logistieke operatie betekenen die, naar inschatting, niet
vlekkeloos zou verlopen. Het doorhuren van de huidige middelen heeft daarom de voorkeur.
In het geval dat de aanbesteding niet afgerond is per 1 januari 2013, heeft het tevens als
voordeel dat er geen spreekwoordelijk gat valt in de levering van de hulpmiddelen. Doove en
Beenhakker zullen in dat geval ook na 1 januari 2013 een hulpmiddel verstrekken totdat de
aanbestedingsprocedure geheel is afgerond.
Kanttekeningen
Geen
Financiën
Ingeschat wordt dat met door het aangaan van overeenkomsten met Doove en Beenhakker
in 2012 een besparing wordt gerealiseerd van ± € 25.000 (€ 38.000 - /- € 13.000
afkoopsom). Deze besparing is een onderdeel van de bezuiniging zoals is opgenomen in de
begroting 2012.
Voor de jaren 2013 en daarna wordt ingeschat dat de bezuinigingen worden behaald zoals
zij zijn opgenomen in de begroting.
Het definitieve resultaat van de gehele besparing kan echter pas worden vastgesteld nadat
de aanbestedingsprocedure van de Wmo hulpmiddelen is afgerond.
Afstemming
Het advies is afgestemd met de afdeling Financiën en Inkoop.
Wmo-raad
De Wmo raad wordt tijdens het gehele traject inzake de aanbesteding Wmo hulpmiddelen en
de overgangssituatie regelmatig tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken.
Na afloop van de aanbesteding en tijdens de formele afronding via besluitvorming B&W zal
het Wmo beraad gevraagd worden om advies uit te brengen.
Communicatie
Vindt verder plaats d.m.v.:
1. Een brief naar Medicorner voor de beëindiging van de overeenkomst per 1
september.
2. Tekenen van de overeenkomsten met Doove en Beenhakker voor de levering van de
Wmo hulpmiddelen met ingang van 1 september 2012.
Uitvoering
Vindt plaats binnen de afdeling Samenleving.
Bijlagen
geen
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