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ONDERWERP Aanbesteding hulpmiddelen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
ZAAKNUMMER 

Beste leden van de raad. 

Op 27 maart 2012 hebben we besloten de hulpmiddelen uit de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning opnieuw aan te besteden. Dit was nodig omdat de overeenkomst met fa. 
Beenhakker te Hoorn op 1 mei 2013 eindigt. 

Deelnemende gemeenten 
Dit Europese aanbestedingstraject is verricht met zes van de zeven West-Friese gemeenten. 
De gemeente Stede Broec heeft niet meegedaan aan het aanbestedingstraject 
hulpmiddelen. Stede Broec koos er vorig jaar voor de hulpmiddelen zelfstandig aan te 
besteden. De aanbesteding is afgerond en kunnen wij u informeren over de uitkomst. 

Resultaat aanbesteding hulpmiddelen 
Hoorn, Medemblik, Enkhuizen, Drechterland, Koggenland en Opmeer nemen met ingang 
van 1 mei 2013 de hulpmiddelen W m o af van firma Hulpmiddelen Centrum Friesland B.V. 
te Burgum (HMC). HMC heeft de meest gunstige inschrijving gedaan op basis van een 
prijs/kwaliteitverhouding van 70%-30%. In totaal hadden zes bedrijven zich ingeschreven. 
Naast HMC waren dat Meyra, Welzorg, Jeremiasse en Schreuder (de winnende leverancier 
in Stede Broec), Beenhakker en Harting Bank. 

De overeenkomst met HMC gaat in op 1 mei 2013 voor de duur van twee jaar. Daarna is 
verlenging met een jaar mogelijk en vervolgens nog eens met acht maanden, t/m uiterlijk 
31 december 2016. De volgende overeenkomst kan dan ingaan op 1 januari in plaats van 
ergens halverwege het jaar. 

Behalve dat de huurtarieven 50% lager liggen dan de huidige tarieven van firma 
Beenhakker, biedt HMC een duidelijke meerwaarde voor de cliënten en de gemeenten. Dat 
uit zich in: 
1. een proactieve houding en een minimale belasting voor de cliënten en de gemeenten; 
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2. een servicelocatie in het gebouw van Thuiszorgwinkel De Omring, Nieuwe Steen 36 
3. een servicelocatie in Zwaagdijk-Oost: in pand Crossdoc Omring, Bollenkade 10; 
4. 20 servicepunten met hulpmiddelenpoules in de regio, ook voor klein 

onderhoud/reparaties; 
5. een gratis rolstoel en scootmobiel in de gemeentehuizen van de deelnemende 

gemeenten; 
6. een bemand telefoonnummer, voor cliënten bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per 

week; 
7. all-in huurprijzen per hulpmiddel, inclusief alle voorkomende kosten, digitale 

facturatie; 
8. selectiepassingen aan huis, 8 5 % van alle hulpmiddelen blijft direct achter bij de dient; 
9. jaarlijks gratis rijvaardigheidstraining voor alle gebruikers, incl. workshops; 
10. indien gewenst gratis vervoer van de cliënt naar de servicelocaties en bij pech 

onderweg; 
11. een digitaal cliënt- en ordervolgsysteem; 
12. de oprichting van en deelname in cliëntenpanels en contact met Wmo- en 

cliëntenraden; 
13. een landelijke servicedekking; 
14. een onafhankelijke klachtenfunctionaris en een uitstekende klachtenprocedure; 
15. prima faciliteiten voor social return. 

Regionale Wmo- en cliëntenraden 
De Wmo- en cliëntenraden uit de deelnemende gemeenten hebben positief geadviseerd 
over het aanbestedingstraject. De Wmo- en cliëntenraden hebben hun vertrouwen 
uitgesproken in het traject, zowel in de offerteaanvraag als in het bijbehorende 
programma van eisen. Leverancier HMC heeft toegezegd dat zij de Wmo- en cliëntenraden 
uitnodigt voor rondleidingen langs haar servicelocaties en speciaal voor hen een 
kennismakingspresentie verzorgt. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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