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Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen

Geachte leden van de raad,
Sinds 1 november 2016 hebben wij met Welzorg Nederland B.V. een contract voor het leveren en
onderhouden van de Wmo-hulpmiddelen.
De overeenkomst is twee maal verlengd met een periode van éénjaar. Dit betekent dat de overeenkomst
van rechtswege eindigt op 31 oktober 2020.
Wij willen u op de hoogte brengen van ons besluit om voor het leveren van de Wmo-hulpmiddelen een
Europese openbare Aanbesteding op te starten. Hierdoor kunnen de inwoners van de gemeente Emmen
de komende jaren gebruik maken van een hulpmiddel indien ze hier voor in aanmerking komen op grond
vandeWmo.
Een aanbesteding moet worden opgestart om op 1 november 2020 een nieuwe leverancier te hebben
gecontracteerd. Het drempelbedrag voor Europees aanbesteden van diensten/leveringen bedraagt
C 214.000,00.

Het budget van C 2.900.000,00
is hoger dan het budget waarvoor de huidige leverancier is
gecontracteerd. De belangrijkste reden hiervoor is dat onder de vorige aanbesteding, als gevolg van de
zware concurrentie, partijen onder de kostprijs hebben geoffreerd. Dit speelt niet meer bij deze
aanbesteding, de marktconsultatie heeft uitgewezen dat nu hogere en reëlere prijzen worden gevraagd
voor de hulpmiddelen. Dit leidt voor de gemeente tot een verhoging van de kosten.
De financieringsconstructie met lumpsum (koop) zetten we voort. Dit past in ons beleid. Door het
toepassen van lumpsum weten we wat we de aankomende jaren uitgeven aan Wmo-hulpmiddelen.
Bij lumpsum komen de risico's van budgetoverschrijding bij de leverancier te liggen.
Lumpsum financiering brengt met zich mee dat slechts gewerkt kan worden met één leverancier.
Uit de marktconsultatie blijkt echter dat geen tot weinig gebruik wordt gemaakt van deze keuzevrijheid.
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De beperkte keuzevrijheid wordt in de huidige situatie niet als nadelig ervaren.
We zijn er van overtuigd dat ook één leverancier een optimale dienstverlening kan leveren.
Omdat we de continuïteit van dienstverlening en partnerschap belangrijk vinden hebben we gekozen
voor een langere looptijd. Dit geeft leveranciers de mogelijkheid om de kosten van implementatie en het
op- en afschalen van de dienstverlening over meerdere jaren uit te smeren.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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