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ondenuerp
Wmo hulpmiddelen gegund aan Medipoint B.V

Geachte leden van de raad ,

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bepaalt dat het college voorzieningen moet
treffen voor een persoon die beperkingen ondervindt in zijn zelÍredzaamheid en zijn
maatschappelijke participatie. Met de individuele hulpmiddelen en voorzieningen wordt de
zelfredzaamheid en de participatie in de samenleving bevorderd dan wel in stand gehouden
De gemeente heeft dus de wettelijke taak om Wmo-hulpmiddelen te leveren en te
onderhouden voor inwoners die dit nodig hebben. De hulpmiddelen worden door de
gemeenten gekocht en in bruikleen verstrekt aan cliënten.

Aanbesteding
Aangezien de huidige contracten voor Wmo hulpmiddelen met Meyra op 1 april 2020
eindigen moest er een Europees openbare aanbestedingsprocedure worden doorlopen. De
gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland hebben de Wmo hulpmiddelen gezamenlijk
aanbesteed.
De gunning van deze aanbesteding is gebaseerd op de beste prijs-kwaliteitverhouding. De
reden hiervoor is dat de gemeenten willen dat de kwaliteit van hulpmiddelen en het
onderhoud daarvan hoog is en dat daarvoor een marktconforme prijs wordt betaald.
Medipoint B.V. is als beste beoordeeld en heeft de opdracht in november 2019 gegund
gekregen.

lmplementatie
Er is bij deze aanbestedingsprocedure voor een relatief lange implementatieperiode
gekozen (november 2019 - april2020) om de overgang van de oude naar de nieuwe
leverancier zo probleemloos voor de huidige gebruikers van hulpmiddelen te laten verlopen
De gebruikers blijven immers het door de gemeente gekochte hulpmiddel in bruikleen
behouden. Alleen voor het onderhoud, aanpassingen en mogelijke vervanging in de
toekomst zijn zij aangewezen op de nieuwe leverancier. Voor de nieuwe leverancier is dit
prettig voor de huidige leverancier brengt dit wat nadelen met zich mee (personeel gaat op
zoek naar een nieuwe werkgever etc.).
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Daarom is ervoor gekozen om de wisseling van hulpmiddelenleverancier niet te vroeg actief
bekend te maken. De gebruikers van hulpmiddelen zullen hierover in februari een brief van
de gemeente en in maart een brief van de nieuwe leverancier Medipoint krijgen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.

A.J.M. van Beek
burgemeester

J.C. Welage
gemeentesecretaris


