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Advies : - j e starten met een gezamenlijke aanbesteding, met de gemeenten 
Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Soest, voor Wmo-
hulpmiddelen onder de genoemde voorwaarden. 
- De overeenkomst Business Proces Outsourcing Wmo met Stipter nog 
eenmaal te verlengen tot 1 januari 2018. 
- Verdere afspraken te gaan maken met de huidige leveranciers van de 'in 
huur' uitgezette Wmo-hulpmiddelen over de afbouw van deze contracten. 
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Inleiding 
Sedert 1 januari 2012 heeft de gemeente Woudenberg voor de inkoop en levering van Wmo-
hulpmiddelen en de administratieve verwerking daarvan een overeenkomst met Stipter, 
Business Proces Outsourcing Wmo. Deze overeenkomst is de afgelopen jaren regelmatig 
verlengd en loopt thans tot 1 jul i 2017. 
In het afgelopen jaar is onderzocht in hoeverre het mogelijk is om de inkoop en levering van 
de Wmo-hulpmiddelen zelfstandig te gaan aanbesteden. Immers de overeenkomst met Stipter 
kan niet tot in lengte van dagen worden verlengd. 
In de regio (de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Soest) zijn per 
1 januari 2016 gezamenlijk de Wmo-hulpmiddelen aanbesteed en gegund aan Welzorg. De 
gemeente Woudenberg heeft toen niet meegedaan om diverse redenen. In die aanbesteding 
werd uitgegaan van koop en de gemeente nu de hulpmiddelen 'in huur' uitzet. Tevens was een 
overweging dat de administratieve lasten hoger zouden worden dan de huidige overeenkomst 
met Stipter. 
In de regio is inmiddels besloten om de overeenkomst met Welzorg per 1 januari 2018 niet te 
verlengen en over te gaan tot een nieuwe aanbesteding. De gemeente Woudenberg kan aan 
deze aanbesteding deelnemen. 

Centrale vraag 
Gaat de gemeente Woudenberg deelnemen aan de regionale aanbesteding Wmo 
hulpmiddelen? 

Beoogd resultaat (wat ) 
De gemeente draagt er zorg voor dat inwoners van Woudenberg, die fysieke beperkingen 
ondervinden in het meedoen aan de samenleving of het bewegen in en om hun woning, samen 
met de gemeente daarvoor individuele oplossingen, oftewel hulpmiddelen, weten te vinden. 
Deze opdracht komt voort uit de Wet maatschappelijke ondersteuning. 
Het uiteindelijk verkrijgen van die hulpmiddelen moet gepaard gaan met een goede 
kwalitatieve dienstverlening van de aanbieder(s) van Wmo hulpmiddelen. De gemeente 
behoort daarbij voldoende sturingsmogelijkheden te hebben om de kwaliteit te bewaken. 
De gemeente dient, conform de Europese richtlijnen, regelmatig opnieuw het aanbod voor de 
Wmo hulpmiddelen aan te besteden. Langdurige verlenging van de huidige overeenkomst met 
Stipter is niet wenselijk. Er ligt nu de mogelijkheid voor om samen met de regiogemeenten te 
gaan aanbesteden en deze uiterlijk 1 januari 2018 af te ronden. 

Kader 
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Collegebesluit d.d. 31 mei 2016 (nummer 
168436). Het is evenwel juridisch mogelijk om overeenkomsten te verlengen als er geen 
wijzingen zijn. 

Argumenten 
Nieuwe aanbesteding Wmo huipmiddeien is noodzakelijk 
Sedert 1 januari 2012 heeft de gemeente voor het inkopen en leveren van Wmo hulpmiddelen 
een overeenkomst met Stipter. Voor inwoners die een Wmo hulpmiddel nodig hebben wordt 
via Stipter de vraag uitgezet bij een aantal aanbieders. Vraag en aanbod wordt door hen 
gematchd. De geschikte aanbieder levert het hulpmiddel in huur. Stipter regelt de verdere 
administratieve afhandeling. Het systeem van Stipter was toentertijd gebaseerd op het 
'veilingprincipe': met het uitzetten van de vraag bij diverse aanbieders kon een scherpe prijs 
worden bedongen. Echter het aantal aanbieders is de laatste jaren sterk afgenomen (op dit 
moment nog maar vier) en het 'veilen' vindt eigenlijk niet meer plaats. De kortingen die 
aanbieders nu nog geven zijn minimaal. Daarmee zijn de voordelen wat betreft de prijs van de 
hulpmiddelen nog maar minimaal. 
Daarnaast is het bijna altijd dezelfde aanbieder die levert. 

Zelfstandige aanbesteding binnen de regio is niet meer zo gewoonlijk 
De gemeente heeft er ooit voor gekozen om los van de regio zelfstandig over te gaan tot 
aanbesteding en daarmee inkoop van 'losse Wmo hulpmiddelen'. De voorzieningen die later 
voortkwamen uit de Wmo 2015 zijn allemaal in regionaal verband aanbesteed en gegund. In 
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de regio zijn de oude Wmo hulpmiddelen ook al zo veel mogelijk gezamenlijk aanbesteed. 
Inmiddels heeft de gemeente Woudenberg samen met de gemeenten Baarn en Bunschoten de 
huishoudelijke hulp aanbesteed en wordt nu voor de trapliften meegedaan aan een regionale 
aanbesteding. 
Op zich heerst er tevredenheid over de overeenkomst en de dienstverlening zoals door Stipter 
geleverd. Maar vanaf 2015 wordt er al met een schuin oog gekeken naar de ontwikkelingen in 
de regio. Zelfstandig aanbesteden voor de kleine kavel waar het in Woudenberg omgaat is 
kostbaar en biedt nauwelijks voordelen wat betreft scherpe prijsstelling, innovatie en/of 
wijzigen van de dienstverleningsovereenkomsten en onderhoudstarieven met de aanbieders. 

Er ontstaat nu de mogelijkheid aan te sluiten bi j de regionale aanbesteding Wmo hulpmiddelen 
De regiogemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Soest hebben per 1 
januari 2016 gezamenlijk de inkoop en levering van Wmo-hulpmiddelen gegund aan Welzorg. 
De dienstverlening van Welzorg laat echter zeer te wensen over. Er zijn lange wachttijden en 
de bejegening van het personeel naar cliënten is zeer onprofessioneel. Gezamenlijk heeft men 
geprobeerd om dit met Welzorg op te lossen, maar dat is nauwelijks gelukt. Daarom hebben 
de gemeenten inmiddels besloten om de overeenkomst met Welzorg niet te verlengen en per 1 
januari 2018 opnieuw aan te besteden. Voor de gemeente Woudenberg bestaat nu de 
mogelijkheid om mee te doen met deze nieuwe aanbesteding en profijt te hebben van 
volumevoordeel en de intensieve regionale samenwerking. 
Wat betreft de slechte dienstverlening van Welzorg kan worden opgemerkt dat de gemeente 
Woudenberg daar thans nauwelijks last van heeft wanneer het gaat om nieuwe leveringen. 
Welzorg schrijft al lange ti jd niet meer in op vragen die via Stipter worden uitgezet. 

Wmo huipmiddeien worden nu 'in huur' uitgezet 
Door de gemeente Woudenberg is ooit besloten om de Wmo hulpmiddelen 'in huur' af te 
nemen. De voordelen ten opzichte van 'koop' lagen toen vooral in het feit dat door het 
beperkte aantal hulpmiddelen voordelen van hergebruik van de in eigendom van de gemeente 
zijnde hulpmiddelen niet loonde. Daarnaast leverde de administratieve verwerking door Stipter 
voordelen in de uitvoering op. Dit alles was wel onder hogere tarieven dan wanneer in een 
groter verband zou zijn ingekocht. 

Veel gemeenten zijn de laatste jaren toch weer overgegaan naar het kopen van de 
hulpmiddelen. Voordelen daarvan zijn: 
• Dat de hulpmiddelen ook na economische- en technische afschrijvingstermijn kunnen 

blijven worden ingezet. Op dat moment hoeven alleen maar beheerstarieven te worden 
betaald en ontstaat er voor de gemeente een financieel voordeel. 

• Dat de cliënt langer in het vertrouwde hulpmiddel kan blijven zitten. 
• Daarnaast kan bij het einde van de overeenkomst een meer eenvoudige en concurrerende 

aanbesteding worden gedaan, omdat er dan geen investering door de leveranciers behoeft 
te worden gedaan voor overname van uitstaande bestanden. 

Binnen de regio zijn aanpassingen in de wijze van inkoop doorgevoerd en zo de 
administratieve lasten teruggebracht, zodoende brengt koop niet meer werk met zich mee dan 
huur. 

Overgaan naar koop biedt voordelen 
Meedoen met de regionale aanbesteding kan alleen maar onder de voorwaarde van het na 
koop door de gemeente inzetten van de Wmo hulpmiddelen. Het in een groter collectief 
deelnemen biedt de mogelijkheid van hergebruik van de middelen uit het gezamenlijke depot 
van de deelnemende gemeente. De gemeente Woudenberg zal hiervan ook gaan profiteren. 

Voorwaarden voor de aanbesteding 
Onder de volgende voorwaarden zal samen met de regiogemeenten worden overgegaan tot de 
aanbesteding: 

• Contractering van tenminste twee leveranciers voor een looptijd van drie jaar 
Wettelijk kunnen voor dit type aanbesteding één, twee of alle partijen worden 
gecontracteerd. In deze markt zijn drie a vier leveranciers actief. Belangrijkste overweging 
bij de bepaling van het aantal te contracteren leveranciers is het aantal benodigde 
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hulpmiddelen. In de regio zou één leverancier hierin kunnen voorzien. Echter, door de 
ervaring met Welzorg, wil men nu tenminste twee leveranciers hebben. Nadeel is dat het 
werken met meerdere leveranciers minder efficiënt is in contractbeheer, administratie en 
depotbeheer. Daar tegenover staat een keuzevrijheid voor de cliënt. Mocht de cliënt 
ontevreden zijn dan kan de cliënt overstappen naar een andere leverancier. Door meerdere 
aanbieders te contracteren is er altijd een alternatief. Voorgesteld wordt een contract met 
een looptijd van drie jaar met de mogelijkheid van een optionele verlenging van tweemaal 
twee jaar, omwille van een stabiele, kwalitatieve bedrijfsvoering. 

• Ondergrens en bovengrens in de prijsstelling per hulpmiddelencategorie 
Gestuurd wordt op prijsstelling om te voorkomen dat aanbieders onrealistisch hoge prijzen 
vragen of juist zo scherp gaan offreren dat ze dit in de praktijk niet waar kunnen maken. 
De grenzen zijn gebaseerd op ervaringscijfers uit andere regio's. Aanbieders offreren een 
prijs per hulpmiddelencategorie en daarnaast nog één vast all-inn dienstverleningstarief 
voor alle hulpmiddelencategorieën. Hiermee wordt het financieel risico voor gemeenten 
verder ingeperkt en de leverancier gestimuleerd zo efficiënt mogelijk te werken. 

• Wegingsfactor van 40/60 prijs/kwaliteit 
Er wordt gegund op prijs en kwaliteit. Een verhouding van 40/60 is gangbaar en realistisch. 
Om de technische kwaliteit te kunnen waarborgen worden kerncompetenties benoemd. 
Voor deze kerncompetenties dient een tevredenheidsverklaring ondertekend worden door 
de referent (niet ouder dan twee maanden). 

Met de hiervoor genoemde voorwaarden kan worden gekomen tot een goed aanbod van Wmo-
hulpmiddelen voor de inwoners van Woudenberg. 

Afkoop van het huidige in huur uitstaande bestand aan Wmo-huipmiddeien 
Op het moment dat overgegaan wordt op koop van de Wmo-hulpmiddelen blijft er voor de 
bestaande Wmo-cliënten een bestand aan Wmo-hulpmiddelen in huur achter. Dit bestand kan 
op een tweetal manieren worden afgebouwd: 
1. De nieuwe leverancier neemt het in huur uitstaande Wmo-bestand over; 
2. De in huur uitstaande hulpmiddelen blijven onder voorwaarden bij de bestaande 

leveranciers achter. 

Oplossen via mogelijkheid 1 vraagt van de gemeente een eenmalig afkoopbedrag. De nieuwe 
leverancier moet genegen zijn de hulpmiddelen over te nemen. Het bepalen van de waarde is 
ingewikkeld en kostbaar. 

Oplossen via mogelijkheid 2 vraagt nader overleg met de huidige vier leveranciers van de 
huidige hulpmiddelen zoals die nu in huur uitstaan. Op basis van door hen aan te leveren 
bestanden, welke vergeleken worden met de Stipter-bestanden, wordt een overzicht gemaakt 
van wat in huur uitstaat. Met de leveranciers zullen dan afspraken worden gemaakt 
betreffende: 

1. De termijn van de overgang, bijvoorbeeld drie jaar en hoe dan wordt omgegaan wordt 
met de resterende hulpmiddelen; 

2. Hoe gedurende de looptijd van de uitstaande hulpmiddelen wordt om gegaan met: 
• reparatie en onderhoud, tot welk bedrag en met toestemming van de gemeente; 
• vervanging/afschrijving van een middel en met toestemming van de gemeente; 
• meerdere middelen bij een klant en wanneer een hulpmiddel wordt vervangen 

door een andere leverancier. 
3. De mogelijke overdracht en de condities, na afloop van de lopende overeenkomst, 

waaronder de "nieuwe" leverancier(s) het park kan overnemen. 

Met het goed maken van afspraken met de bestaande leveranciers is optie twee de 
gemakkelijkste en minst kostbare voor de gemeente. Overigens zal daarbij ook nog van belang 
zijn wie de nieuwe leveranciers worden binnen de regio. Wellicht kunnen dan nog andere 
afspraken worden gemaakt, die ten voordele zijn voor de huidige cliënten en de gemeente. 
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Duurzaamheid 
Het verstrekken van Wmo-hulpmiddelen stelt inwoners in staat om te blijven participeren in de 
samenleving en zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving actief te zijn. 
Het meedoen aan de gezamenlijke inkoop voor Wmo-hulpmiddelen houdt in dat tot koop wordt 
overgegaan. Middelen zullen langer kunnen worden ingezet danwel komen terecht in een 
gezamenlijk depot waar hergebruik voorop staat. Zodoende ontstaat duurzamer gebruik van 
de middelen. 

Draagvlak 
Met de gemeenten in de regio wordt thans opgetrokken om deze aanbesteding op te zetten en 
af te ronden. Met Stipter is overleg geweest om de huidige overeenkomst nog met een half te 
verlengen. Zij zijn daartoe genegen. 

Beoogd resultaat (hoe) 
Uitgangspunt is om voor de inwoners van Woudenberg die een Wmo-hulpmiddel nodig hebben 
een goed pakket aan hulpmiddelen te kunnen leveren. Met de voorwaarden die aan de 
aanbesteding ten grondslag liggen kan dat worden gegarandeerd. Het hebben van twee 
leveranciers biedt de inwoners een keuzemogelijkheid en continuïteit in de dienstverlening. 
Door gezamenlijk aanbesteden en daarbij dus ook straks regionaal uitvoeren en volgen van 
wat aan hulpmiddelen wordt aangeboden ontstaat meer grip op het proces. Immers het aantal 
middelen is groter en daarmee is ook het belang van de leveranciers om kwaliteit te leveren 
groter. Regelmatig zullen de leveranciers straks hun resultaten moeten overleggen. 

Financiële consequenties 
In principe maakt huur of koop van de Wmo-hulpmiddelen financieel geen verschil meer. Er 
wordt dan ook van uitgegaan dat de omzetting en de afbouw van de huidige Wmo-
hulpmiddelen budgettair neutraal zal gaan verlopen. 
Door de gezamenlijke aanbesteding en het dus aanbieden van een grotere kavel ontstaat 
mogelijk een scherpere prijsstelling. In ieder geval zal dit zich voor gaan doen bij de 
onderhoudscontracten. 

De aanbesteding wordt begeleid door een externe parti j . De exacte kosten daarvan zijn op dit 
moment niet bekend. Het verdelen van deze kosten zal over de gemeenten plaats gaan 
vinden, daarmee profiteert de gemeente Woudenberg. Kosten worden nu verdeeld en 
Woudenberg hoeft ze l f s tand igen aanbesteding op te zetten. 

Uitgezocht moet nog worden wat de eventuele meerkosten zijn wat betreft de administratieve 
verwerking zoals die nu door Stipter voor de gemeente wordt uitgevoerd. In ieder geval zal de 
gemeente verantwoordelijk worden voor het zelf opstellen van de beschikkingen voor de 
hulpmiddelen. Dit kan in ieder geval ten voordele komen aan de kwaliteit van de te nemen 
beschikkingen en de dienstverlening aan de inwoners. 

Aanpak/uitvoering 
De planning voor de inkoop Wmo hulpmiddelen voor 2018 ziet er als volgt uit: 
Publicatie aanbestedingsdocument op Tendernet - mei 
Beoordeling offertes - augustus 
Voorlopige gunning - augustus 
Bezwaarperiode - september 
Collegebesluit gunning - oktober 
Definitieve gunning - oktober 
Ingangsdatum nieuwe contract - 1 januari 2018 

Na uw besluit met het Stipter voor de periode 1 juli 2017 tot 1 januari 2018 een nieuwe 
overeenkomst Business Proces Outsourcing Wmo worden aangegaan. 
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Ook zal verder met de huidige aanbieders van de Mn huur' uitgezette Wmo-hulpmiddelen 
worden overlegd over de afbouw van de contracten onder de voorwaarden zoals in dit advies 
verwoord. 

Conclusie 
Gezamenlijk met de regiogemeenten aanbesteden van de Wmo-hulpmiddelen heeft voor de 
gemeente en haar inwoners de nodige voordelen. Het nu kopen in plaats van het ' in huur' 
uitzetten van de hulpmiddelen biedt de gemeente de mogelijkheid om duurzamer met de 
hulpmiddelen om te gaan en mogelijk te profiteren van scherpere prijzen en 
onderhoudscontracten. 

Communicatie 
Niet van toepassing 

Bijlage(n) 
Geen 
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