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Verlenging raamovereenkomst WMO-hulpmiddelen

Collegevoorstel
Inleiding
Voor de levering, beheer en servicedienstverlening van Wmo-hulpmiddelen zijn de gemeenten
’s-Hertogenbosch, Boxtel, Haaren, Heusden, Schijndel, Sint-Oedenrode, Sint-Michielsgestel en
Vught (ieder afzonderlijk) per 1 januari 2010 een raamovereenkomst aangegaan met Welzorg voor
de duur van drie jaar. Dit betekent dat deze per 1 januari 2013 eindigt. De overeenkomst biedt
echter de mogelijkheid om de looptijd te verlengen met twee jaar. Met dit voorstel wordt u
voorgesteld in te stemmen met verlenging van de overeenkomst.

Feitelijke informatie
De gemeente ‘s-Hertogenbosch is in gesprek gegaan met Welzorg over het eindigen van de
raamovereenkomst. Welzorg heeft daarop een voorstel gedaan dat financieel voordeel oplevert
voor de regiogemeenten, als wordt gekozen voor de verlenging van de looptijd met twee jaar.
Bij verlenging van de overeenkomst tot en met 31 december 2014 geldt:
- 8% korting op alle nieuwe verstrekkingen vanaf 1-1-2012.
- 8% op het hele uitstaande bestand per 1-1-2013 (hierbij niet de nieuwe verstrekkingen die
in 2012 zijn meegenomen).
- geen prijsindex per 1-1-2013.
- geen prijsindex per 1-1-2014.
- dat er binnen de productgroepen van het assortiment enkele wijzigingen worden
doorgevoerd, welke voldoen aan het programma van eisen.
- social return strakker vormgeven.
- pilot sociale werkplaatsen (er is aandacht voor gevraagd dat bij de uitvoering ook WML
wordt betrokken)
Welzorg heeft bij dit voorstel meegenomen dat gemeenten de komende jaren te maken krijgen met
een uitbreiding van taken, krappere budgetten en een steeds groter wordende doelgroep.
De regiogemeenten zijn het erover eens dat dit een interessant voorstel is dat de voorkeur verdient
boven het volgen van een nieuwe aanbestedingsprocedure.

Afweging
Aan de afweging van de regio ligt geen verder marktonderzoek ten grondslag. Bij het aangaan van
de overeenkomst lag er een marktconform tarief. Op dit tarief wordt nu een behoorlijke korting
geboden. Hoewel het bij de gevolgde werkwijze niet mogelijk is de tarieven te vergelijken met
andere aanbieders, gaan ’s-Hertogenbosch en de andere regiogemeente ervan uit dat dit een
scherp aanbod is.
De volgende overwegingen leiden tot het voorstel om de huidige overeenkomst te verlengen.
- Het is financieel aantrekkelijk om de overeenkomst te verlengen.
- De dienstverlening verloopt naar tevredenheid van de gemeente en gebruikers. Op een
aantal punten is de dienstverlening het afgelopen jaar zelfs nog verder verbeterd.
- Er hoeft geen nieuwe Europese aanbesteding plaats te vinden hetgeen betekent dat er
geen extra kosten hoeven te worden gemaakt voor die aanbesteding.
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Het voorstel is getoetst door en heeft de instemming van de inkoopcoördinator.

Inzet van Middelen
In de gemeentelijke begroting is een bedrag beschikbaar voor hulpmiddelen in het kader van de
WMO die afgenomen worden van Welzorg. Als gevolg van deze voorgestelde verlenging van de
raamovereenkomst zijn prijsafspraken gemaakt die leiden tot besparingen op de kosten.
Voor de raming van deze besparing is uitgegaan van de realisatie in 2011. In dit jaar lagen de
uitgaven rond € 650.000,--. Omdat er eind 2011 een 40-tal scootmobielen is ingeleverd, waarvan
over in 2012 een financieel effect wordt verwacht, wordt voor 2012 uitgegaan van een wat lager
bedrag.
Naar verwachting is de besparing voor nieuwe verstrekkingen in 2012 € 10.000,--. Op basis van nu
bekende gegevens wordt de besparing vanaf 2013 ingeschat op ongeveer € 50.000,--. Met de
indexering is in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden: daarom levert dit geen voordeel
op.
Gelet op de nog te realiseren ombuigingstaakstelling (vanaf 2013 € 112.400,--) wordt voorgesteld
de besparing die door verlenging van de raamovereenkomst gerealiseerd wordt ten gunste te
brengen van deze taakstelling.

Voorgenomen besluit
Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT
Het college van Heusden heeft in de vergadering van 3 april 2012;

besloten:

-

in te stemmen met het omschreven voorstel van Welzorg om de raamovereenkomst WMOhulpmiddelen voor twee jaar te verlengen per 1 januari 2013;
de te realiseren besparing ten gunste te brengen van de ombuigingstaakstelling voor de
WMO vanaf 2013.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. J.T.A.J. van der Ven

3

