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In 2011 heeft de gemeente Haren samen met de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden 

Drenthe, Noorderveld en Tynaarlo een aanbesteding gedaan voor hulpmiddelen (scootmo-

bielen, rolstoelen etc.) in het kader van de WMO. Destijds is he t contract namens bovenge-

noemde zes gemeenten gegund aan de firma Meyra. Dit contract loopt af op 31 december 

2017. 

 

Vanaf medio 2016 is een nieuwe gezamenlijke aanbesteding voorbereid door een werk-

groep die is samengesteld met medewerkers van de zes betrokken gemeenten. Het gaat om 

beleidsmedewerkers, inkoopmedewerkers en WMO-consulenten. Doel van deze werkgroep 

is het realiseren van een gezamenlijke Europese aanbesteding WMO -hulpmiddelen en het 

sluiten van een overeenkomst met een leverancier voor de leve ring van de WMOhulpmidde-

len voor onze inwoners met een indicatie voor een WMO -hulpmiddel. 

 

Bestek 

Het bestek is grotendeels gebaseerd op het voorgaande bestek. Hierbij is rekening gehou-

den met de eerder vastgestelde uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn de volgende: 

• Toelating tot beoordeling voor gunning bij voldoen aan gestelde kwaliteitseisen (uitslui-

t ingsgronden) en gunning op basis van prijsconcurrentie en kwaliteit implementatieplan. 

Dit moet voorkomen dat leveranciers bijvoorbeeld concurreren op leverti jden terwijl  

zij dit in de uitvoering niet na kunnen komen.  

• Vanuit het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het bestek ook eisen stellen  

rondom Social Return1.  

• De minimale duurzaamheidcriteria worden opgenomen conform Agentschap NL.  

• Het bestek dat ten grondslag ligt aan het huidige contract wordt herschreven, de uit-

gangspunten in dit bestek worden opnieuw gedeeld door alle betrokken gemeenten.  

• In de nieuwe overeenkomst wordt uitgegaan van een huurconstructie. In de huidige  

markt is een tendens voor het huren van voorzieningen. De verwachting is dat huren  

iets duurder uitvalt dan kopen. Dit valt weg tegen het feit dat huren ten op zichte van  

kopen voordelen oplevert in de administratieve verwerking.  

• Binnen de Wmo bestaat keuzevrijheid voor de cliënt. Er kan gekozen worden meerdere 

leveranciers te contracteren. Wij stellen voor één leverancier te contracteren. Reden  

hiervoor zijn de grotere volumes voor de aanbesteding, minder administratieve lasten  

en minder contractbeheer. Cliënten hebben door de mogelijkheid van een persoonsgebon-

den budget alsnog de gevraagde keuzevrijheid. 

                                                           
1 Social Return is het koppelen van sociale doelstell ingen aan het besteden van middelen 

voor allerlei diensten, werken en producten met als doel opl eidingsmogelijkheden, werk- of 

stageplekken te creëren voor mensen die nu langs de kant staan.  
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• Ruimte eisen voor beleids - en wetswijzigingen (Wlz, Zvw, Wmo).  

• Er zijn naar verwachting vier potentiële inschrijvers op de markt actief. Om de best  

mogelijke aanbieding te krijgen, wordt ingekocht via een Openbare Europese aanbesteding.  

 

Belangrijke aanpassingen van het bestek op grond van de vastgestelde uitgangspunten  

zijn: 

1.de li jst met kernassortiment (met duideli jke afspraken over de prijs ) is uitgebreid 

ten koste van de voorzieningen die buiten het kernassortiment vallen (zonder een  

vast afgesproken prijs). Hiervoor zijn de ervaringen van de afgelopen jaren met  

kern- en buiten kernassortiment gebruikt. Verwachting is dat deze wijziging tot een  

transparantere prijsontwikkeling zal leiden omdat van meer voorzieningen de prijs  

vooraf is afgesproken. Ook een aantal koopvoorzieningen is nu geplaatst op de li jst  

van kernassortiment, die worden gehuurd.  

2.0ok is in het nieuwe bestek de bonus-malus regeling komen te vervallen. De huidige 

regeling heeft in de afgelopen jaren tot te veel discussie geleid en was slecht uitvoerbaar.  

De toegevoegde waarde van de regeling was daarom beperkt.  Het bestek beoogt één leve-

rancier te contracteren met de contract voor een tweede le verancier waar alleen gebruik 

van wordt gemaakt als de eerst gecontracteerde parti j niet aan  zijn verplichtingen kan vol-

doen. 

 

De aanbestedingsprocedure verloopt geheel via de digitale aanbestedingswebsite van Ten-

derned. Er wordt gegund op basis van de waardering van een combinatie van prijs (40%),  

kwaliteit (50%) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (10%) van de inschrijving.  

 

Planning 

De planning van het bestek voorziet in een publicatie op Tenderned op 10 mei 2017 en een 

definit ieve gunning op 6 september 2017. De ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst is  

1 januari 2018 zodat tussen de gunning en de ingangsdatum van het contract voldoende ti jd  

is voor de overgang van voorziening naar de nieuwe leverancier en communicatie met de  

klant inzake de veranderingen. 

 

Machtiging 

Het college van Tynaarlo coördineert de aanbesteding, publiceert deze op Tenderned en  

ondertekent en verzend de voorlopige en definit ieve gunning namens de deelnemende ge-

meenten alle correspondentie en dient daartoe door de gemeente Haren te worden gemach-

tigd als penvoerder. 

 

Financieel 

Verwacht wordt dat de inschrijvingen niet sterk zullen afwijken van de huidige prijzen. De  

aanbesteding leidt dan ook niet op voorhand tot een wijziging van het budget voor Wmo  

hulpmiddelen, waarvoor in 2017 € 228.100 in de bgroting is opgenomen . Natuurli jk wordt 

het f inanciële effect pas duideli jk bij de inschrijving door de  marktparti jen en geldt ook voor 

hulpmiddelen dat het een open einde regeling is. Iedere  burger die beperkt is in zelfred-

zaamheid en of participatie moet worden gecompenseerd  door de gemeente. De overschrij-

ding van het budget behoort dus alt i jd tot de mogelijkheden.  

 

Adviesraad    

De adviesraad heeft een advies uitgebracht inzake het bestek. Het advies is als bij lage bij-

gevoegd. In de brief aan de adviesraad die eveneens als bij lage is toegevoegd is per on-

derdeel een reactie toegevoegd.    


