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GEMEENTE vtrEERT

Onderwerp

Overbruggingscontract Medipoint voor Wmo-hulpmiddelen in 2O2O

Voorstel

1. Een overbruggingscontract Wmo-hulpmiddelen van 1 maart 2020 tot l december 2020
met Medipoint aan te gaan, conform bijlage 1;
2. Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Inleiding

De raamovereenkomst Wmo Hulpmiddelen tussen de gemeente Weert en Medipoint loopt
op 1 maart 2O2O af . Momenteel onderzoeken Noord- en Midden-Limburgse gemeenten een
regionale samenwerking voor wat betreft een nieuwe aanbesteding. In verband met de
looptijd van raamovereenkomsten van andere gemeenten zal de ingangsdatum van een
eventuele regionale aanbesteding 1 december 2O2O zijn. Vandaar dat het voor Weert
wenselijk is een tijdelijke overeenkomst ter overbrugging tot 1 december 2020 te sluiten,
om mee te kunnen doen in een eventuele regionale aanbesteding.

Beoogd effect/doel

Het aangaan van een tijdelijke overeenkomst tot 1 december 2020, zodat de mogelijkheid
voor regionaal aanbesteden blijft bestaan.

Argumenten

1.1 De huidige raamovereenkomst met Medipoint loopt op 7 maart 2020 af en er zijn
contractueel geen mogelijkheden meer om deze overeenkomst te verlengen.
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De huidige overeenkomst Wmo-hulpmiddelen is in 2013 aanbesteecl. Dit heeft
geresulteerd in een raamovereenkomst voor 4 jaar met de optie om de overeenkomst 2

maal met l jaar te verlengen. De initiële looptijd ging in op 1 maaft 2OL4 en eindigde 28
februari 2018. Inmiddels is de overeenkomst 2 keer met een jaarverlengd. De
overeenkomst loopt aldus 1 maaft 2020 af . Vanuit juridisch oogpunt is de huidige
overeenkomst dus niet meer te verlengen, daar alle verlengmogelijkheden benut zijn.
Vandaar dat gekozen is voor een overbruggingscontract.

1.2 Om regionaal een gezamenlijke aanbesteding voor te bereiden is een
overbruggingscontract met de huidige opdrachtnemer zeer wenseliik.
Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met beleidsmedewerkers uit Noord-
Limburg en Midden-Limburg Oost. Er is een intentie om een regionale, gezamenlijke
aanbesteding te laten plaatsvinden. Dit biedt kwaliteit, efficiency en schaalvoordelen. Niet
alle raamovereenkomsten van Noord- en Midden-Limburgse gemeenten lopen gelijktijdig
ten einde. Om op één startdatum voor die aanbesteding uit te komen is het aangaan van
een overbruggingscontract zeer wenselijk.

1.3 Het organiseren van een gezamenlijk regulier aanbestedingsproces kost veel tijd en
gelet op de einddatum van 7 maart 2020 is die tiid zeer beperkt.
Theoretisch gezien zou de regionale aanbesteding per 1 maart 2020 kunnen plaatsvinden,
met de voorwaarde dat andere Noord- en Midden-Limburgse gemeenten later instappen.
Echter, dit is vanwege de complexiteit van een gezamenlijke aanbesteding geen
realistische tijdsplanning. Daarnaast is er tijd (minimaal drie maanden en bij voorkeur zes
maanden) nodig om de nieuwe contractafspraken te implementeren die voortkomen uit de
aanbesteding.

1.4 Medipoint heeft aangegeven akkoord te gaan met een overbruggingscontract.
De huidige leverancier Wmo-hulpmiddelen heeft aangegeven mee te werken aan een
overbruggingscontract, onder de volgende voorwaarden :

i. De contractafspraken van de huidige raamovereenkomst blijven van
toepassing. Conform gemaakte afspraken zal een jaarlijkse prijsverhoging van
2o/o per 1 maart 2020 doorgevoerd worden.

ii. In de eindregeling (art. 5.1 sub c van de huidige overeenkomst) wordt een
minimale restwaarde van 57o opgenomen voor uitstaande hulpmiddelen ouder
dan 7 jaar (of 5 jaar bij kind-hulpmiddelen), en niet ouder dan 12 jaar (10 jaar
bij kind-hulpmiddelen). De restwaarde-aanpassing geldt nref wanneer de
gemeente in een nieuwe aanbesteding kiest voor een koopcontract.

iii. In de eindregeling (aft. 5.2 van de huiclige overeenkomst) moeten ook alle
hulpmiddelen die niet tot het assortiment behoren, verplicht worden
overgenomen door de nieuwe aanbieder.

Deze
i.

voorwaarden zijn realistisch, omdat:
de indexatie is een afspraak die gehanteerd wordt in de huidige
raamovereenkomst. Het is niet meer dan logisch in het huidige economisch
klimaat de indexatie per 1 maart 2020 toe te kennen.
door het instellen van een restwaarde - die volgens het huidige contract nihil is
- hoeft niet alles wat economisch afgeschreven is vervangen te worden. In het
kader van duurzaamheid en overlast voor de cliënten is dat niet wenselijk. Voor
de gemeente is deze restwaarde niet nadelig; indien in een volgende
raamovereenkomst wederom een restwaarde van 5olo wordt opgenomen, hoeft
de volgende leverancier de betaalde restwaarde niet in zijn prijzen door te
berekenen. Bovendien is overeengekomen dat wanneer de gemeente Weert zou
kiezen voor een koopcontract, in een volgende aanbesteding (in plaats van
huur), de restwaarde nihil blijft. Er zijn dus geen financiële gevolgen voor de
gemeente door het opnemen van deze bepaling. Technisch afgeschreven
hulpmiddelen worden uiteraard wel vervangen.
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i¡i. door het verplicht stellen van overname van hulpmiddelen die niet tot het
assortiment behoren (categorie 99 in de raamovereenkomst), hoeft niet alles
vervangen te worden door de nieuwe leverancier. Dat scheelt onnodige
overlast voor cliënten en kosten voor de nieuwe leverancier, die niet
doorberekend hoeven te worden aan de gemeente. Bovendien is het wenselijk
in het kader van duurzaamheid.
Het gaat om speciale voorzieningen die niet zijn in te delen in een van de
vastgestelde 36 categorieën en altijd op basis van offefte en goedkeuring van
de gemeente in categorie'overig' geplaatst worden. Aangezien de gemeente
veel categorie+än heeft opgenomen in het contract en goed indiceert heeft de
gemeente Weert op dit moment geen voorzieningen in categorie'overig'.

2.1 Voor het aangaan van een overbruggingscontract is afwijken van het inkoop- en
a a n bested i n gsbel ei d noodza kel ij k.
Volgens het inkoop- en aanbestedingsbeleid geldt voor opdrachten met betrekking tot de
levering van diensten en werken met een totale opdrachtwaarde boven de € 221.000,-
(exclusief btw) een Europese aanbesteding. In 2019 is er over de eerste 6 maanden voor
Weert € 350.908,- (exclusief btw) gefactureerd door Medipoint. Als dit wordt
geëxtrapoleerd naar 9 maanden (maart t/m november) spreken we van een
opdrachtwaarde van € 526.362,- voor Weert. Volgens het vigerende inkoop- en
aanbestedingsbeleid betekent dit dat er een Europese aanbesteding gevolgd dient te
worden.
Afwijkingen op het inkoopbeleid dienen vooraf gemotiveerd en voorzien van een advies
van de inkoopadviseurvoor besluitvorming aan het college te worden voorgelegd. In dit
geval wordt er gekozen om af te wijken van dat beleid, omdat voor het aangaan van een
kortdurende (overbruggings-)overeenkomst de huidige leverancier de enige realistische
partij is en het de continuiteit in de dienstverlening naarcliënten ten goede komt. De
argumenten onder 1.2 en 1.3 dragen ook bij aan de motivering omtrent dit besluit.
Daarnaast is een overbruggingscontract een veelgebruikt middel wanneer regionale
aanbestedingen voorbereid worden; daarom worden vanuit de markt geen problemen
verwacht. Het is voor de gehele markt mogelijk om in te schrijven op de Europese
aanbesteding voor een contract per 1 december 2020.

Kanttekeningen

Over de samenwerkingsvorm in de nieuwe aanbesteding is nog geen zekerheid.
Momenteel onderzoeken de samenwerkende gemeenten een regionale Europese
aanbesteding, om kwaliteits- en schaalvoordelen te behalen. Over de vorm, en óf, die
regionale samenwerking er gaat komen, wordt later dit jaar een besluit genomen. Een
reële mogelijkheid is dat in een kleiner verband samenwerking wordt gezocht
(bijvoorbeeld Noord-Limburg gezamenlijk en Midden-Limburg gezamenlijk), echter is het
ook mogelijk dat van samenwerking wordt afgezien en Weert wederom samen met
Nederweert zal aa nbesteden.

Uitvoering

N.v.t.

Communicatie

Medipoint wordt verzocht de overeenkomst te ondertekenen en de werkgroep regionale
aanbesteding zalworden geïnformeerd over uw besluit.
Het Wmo{eam, dat belast is met de uitvoering van de hulpmiddelen, wordt geTnformeerd
De raad wordt via de TILS op de hoogte gesteld.
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Financiële gevolgen

De financiële gevolgen zijn nihil. De indexatie per 1 maart 2020 van 2olo is conform het
huidige contract. Hiermee is in de conceptbegroting 2020 rekening gehouden.

Overleg gevoerd met

Intern:J. Schreijen (InkoopbureauZuid), M. Rosbergen (juridisch beleidsadviseur), D

Louwers (business controller sociaal domein).

Extern: N. Kessels (beleidsmedewerker Nederweert), M. de Roo (relatiemanager
Medipoint).

Bijlagen

1. Overbruggingscontract Wmo hulpmiddelen tussen gemeente Weert en Medipoint;
2. Raamovereenkomst Wmo hulpmiddelen
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