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Raamovereenkomst Wmo-hulpmiddelen Medipoint B.V. 2019

Voorstel

De raamovereenkomst Wmo-hulpmiddelen tussen de gemeente Weert en Medipoint B.V
met één jaar te verlengen tot en met 29 februari 2020 middels bijgaande concept-
verlengingsbrief.

Inleiding

Op 3 december 2013 heeft het college besloten om een raamovereenkomst Wmo-
hulpmiddelen af te sluiten tussen de gemeente Weert en Medipoint B.V. De hieraan
voorafgaande aanbesteding is uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Nederweert
en zij heeft dezelfde overeenkomst afgesloten met Medipoint B.V.
De raamovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en heeft een looptijd van vier jaar
die is ingegaan op 1 maart 2OL4 en eindigde op 28 februari 2018. Conform artikel 3.2 van
de raamovereenkomst kan uiterlijk drie maanden voor het einde van de dan geldende
looptijd tweemaal eenzijdig door de gemeente met één jaar verlengd worden.
Op 21 november 2017 heeft het college de raamovereenkomst met één jaar verlengd tot
en met 28 februari 2019.

Beoogd effect/doel

Met de verlenging van de raamovereenkomst waarborgt de gemeente de kwaliteit en
continuiteit van hulpmiddelen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo).

Argumenten

1. Medipoint B.V. verricht de overeengekomen werkzaamheden die voortvloeien uit de
ra a move ree n ko m st na a r tev rede n he i d.
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Per kwartaal worden er evaluatiegesprekken gevoerd tussen de gemeenten Nederweert en
Weert en Medipoint B.V. De inzet van Medipoint B.V. is ook na februari 2019 noodzakelijk.

2. De gemeente Nederweert is voornemens de raamovereenkomst te verlengen.
De aanbesteding is gezamenlijk met de gemeente Nederweert uitgevoerd. Na de
verlenging van één jaar kan er wederom in samenwerking met de gemeente Nederweert
gezamenlijk worden aanbesteed met betrekking tot de Wmo-hulpmiddelen.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De kosten voor de individuele maatwerkvoorzieningen die door Medipoint B.V. worden
verstrekt, worden opgevangen binnen het beschikbare budget voor
vervoersvoorzieningen, rolstoelen en woningvoorzieningen van € 983.040,- in 2019.

Uitvoering/evaluatie

De raamovereenkomst kan na 29 februari 2020 niet meerworden verlengd. Dat betekent
dat er in 2019 een nieuw aanbestedingsproces dient te worden opgestart.

Com m un lcatle/pa rticl patie

Medipoint B.V. wordt middels bijgaande concept-verlengingsbrief op de hoogte gesteld

Overleg gevoerd met

Intern: P. van Haren (teamleider Wmo), D. Louwers (Business controller sociaal domein)

Extern: H. van der Haar (Nederweert)

Bijlagen:

- Concept-verlengingsbrief
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