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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 11 september 2018 hebben wij de stand van zaken Wmo hulpmiddelen Tubbergen 
besproken. 
 
Ons besluit 
Wij hebben besloten deze informatie ook met u te delen middels deze raadsbrief. 
 
Toelichting 
Het college van de gemeente Tubbergen heeft in maart 2018 besloten over te stappen van een koop- naar 
een huurconstructie voor het leveren, beheren, onderhouden en repareren van Wmo hulpmiddelen 
(rolstoelen, scootmobiel etc.). Hiervoor heeft een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden waarvan op 30 
juli de definitieve gunning heeft plaatsgevonden. Gelijktijdig zijn de implementatie van deze nieuwe 
werkwijze en het contract voorbereid. De nieuwe werkwijze en contract voor de Wmo hulpmiddelen gaat op 
1 januari 2019 in. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Inleiding 
De huidige overeenkomst voor de levering, reparatie en het onderhoud van Wmo hulpmiddelen in de 
gemeente Tubbergen eindigt op 31 december 2018 (verlengen is niet meer mogelijk). Zoals al aangekondigd 
in de begroting 2018 betekent dit dat er dit jaar een nieuwe aanbesteding Wmo hulpmiddelen moest 
plaatsvinden, zodat een nieuwe overeenkomst kan ingaan per 1 januari 2019. De gemeente Tubbergen 
heeft ongeveer 1250 hulpmiddelen uitstaan bij inwoners. Jaarlijks kost dit de gemeente Tubbergen ongeveer 
650.000 euro. 
 
Overstap naar huur 
Er zijn verschillende manieren om Wmo hulpmiddelen in te zetten. Uiteindelijk heeft het college in maart 
2018 besloten over te stappen van de huidige koopconstructie naar een huur constructie. Uit onderzoek is 
gebleken dat dit vele voordelen kent ten opzichte van onze huidige werkwijze. 
 
Enkele van deze voordelen hierbij zijn: 

 De huidige uitstaande middelen kunnen bij overgang van koop naar huur bij de inwoners blijven staan 

en geeft geen extra onrust of belasting voor de inwoner; 

 De huurprijzen dekken alle kosten (all-in) en zijn dus inclusief standaardspecificaties en opties, 

noodzakelijke (fabrieks-dealer)opties, noodzakelijke na-aanpassingen, herverstrekking, onderhoud, 

reparatie, verzekering en schadeafwikkeling. Dit is een aanzienlijke (administratieve)lastenverlichting 

 



 

 

voor de gemeente en is duidelijk voor de cliënten, de leveranciers en de gemeente; 

 Er is geen sprake meer van een depot, herverstrekkingen, restwaardeberekeningen etc. vanuit de 

gemeente. Zodra de cliënt het hulpmiddel niet meer nodig heeft zal de huur worden beëindigd en het 

hulpmiddel weer worden ingenomen door de leverancier; 

 Bij huur bepaalt de consulent van de gemeente samen met de inwoner wat voor voorziening er moet 

worden verstrekt (bijv. een scootmobiel) en de leverancier bepaalt samen met de inwoner vervolgens 

het type/merk voorziening. Dit betekent een verschuiving van werkzaamheden van de consulent naar 

de leverancier. Cliënten gaan dus met de leverancier in gesprek over het type voorziening, reparaties 

en aanpassingen (buiten de gemeente om). Indien een voorziening niet meer toereikend is of er een 

verschil in inzicht is, dan komt de gemeente weer in beeld. Specifieke expertise van hulpmiddelen 

onder de consulenten is dan niet nodig; 

 Er is nog maar één factuurstroom. Alle kosten zijn meegenomen in de huurprijs, wat betekent dat er 

geen aparte factuurstroom meer is voor o.a. onderhoud, herverstrekkingen en aanpassingen; 

 Huur kent een gelijkmatige kostenspreiding. Dit is met de huidige koopconstructie niet het geval; 

 Er kan bij huur gebruik worden gemaakt van het iWmo berichtenverkeer (zoals wij deze ook al reeds 

gebruiken bij andere Wmo voorzieningen). Het voordeel hiervan is dat o.a. de declaraties eenvoudig, 

snel en passend bij alle privacy wetgeving kunnen plaatsvinden.  

 
Naast de overstap naar huur heeft het college ook besloten twee leveranciers (in plaats van één leverancier 
momenteel) te gaan contracteren, in verband met risicospreiding, keuzevrijheid voor cliënt en (gezonde) 
concurrentie. Ook is besloten om goedkope, eenvoudige hulpmiddelen (tot maximaal 450 euro) voortaan in 
eigendom te gaan verstrekken in plaats van in bruikleen. Dit omdat deze hulpmiddelen weinig tot geen 
onderhoud nodig hebben en langdurig mee gaan en het in eigendom verstrekken van deze hulpmiddelen 
veel efficiënter, administratief armer en goedkoper is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan drempelhulpen en 
(eenvoudige) douchestoelen. 
 
Aanbestedingsprocedure 
Uit de aanbestedingsprocedure is naar voren gekomen dat RSR revalidatieservice en Medipoint B.V. de 
twee beste aanbieders zijn in deze aanbesteding. Zij hadden de beste prijs-kwaliteit verhouding. 
 
Implementatie 
Het implementatieproject bestaat uit vier deelprojecten waarover het college een besluit heeft genomen: 
1. Communicatie richting cliënten en informeren/scholing consulenten en administratie; 
2. Aanpassen beleidsdocumenten (hiervoor zal de Verordening maatschappelijke ondersteuning ook worden 
gewijzigd en dit zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad); 
3. Administratieve omzetting indicatiebesluiten; 
4. Contracteren en afspraken maken met nieuwe aanbieders. 
 
Communicatie 
Alle inwoners die momenteel gebruik maken van een hulpmiddel vanuit de Wmo 2015 ontvangen dit najaar 
een brief over de nieuwe contracten en bijbehorende wijzigingen. Hierin wordt nadrukkelijk beschreven dat 
inwoners geen nadelige effecten ondervinden van deze wijziging en dat zij hun huidige hulpmiddel(en) 
gewoon kunnen blijven gebruiken. Bij de hulpmiddelen die overgaan naar verstrekking in eigendom worden 
de cliënten aanvullend geïnformeerd over de consequenties ervan. Als het hulpmiddel kapot is of niet meer 
gebruikt kan worden, kan de cliënt zich opnieuw melden bij de gemeente voor eventuele vervanging. 
 
Vervolg 
Op het gebied van doorontwikkeling en preventie zijn nog slagen te maken. Na implementatie van de nieuwe 
werkwijze wordt ook naar de rest van de hulpmiddelen gekeken of deze in de toekomst in bruikleen of 
eigendom kunnen worden verstrekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eenvoudige transportrolstoelen. Daarbij is 
het belangrijk aandacht te hebben en houden voor preventie. Het informeren en bewust maken van inwoners 
(rond de 65 jaar) over hoe zij hun huis geschikt kunnen maken voor de lange termijn. Een project als Lang 
zult u wonen maakt hiervoor een mooi begin.   
  



 

 

 
 
Heeft u nog vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen dan aan ons 
college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
Drs. Ing. G.B.J.Mensink 


