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Raadsinformatiebrief over het contracteren van twee leveranciers van hulpmiddelen (Wmo).

Geachte dames en heren,
De gemeenten Veere, Vlissingen en Middelburg hebben enkele maanden geleden
gezamenlijk een aanbesteding gehouden voor het leveren van hulpmiddelen (Wmo). In deze
aanbesteding hielden wij de mogelijkheid open om de opdracht aan twee leveranciers te
gunnen. Er waren drie inschrijvers. Welzorg en Medipoint eindigden op de eerste en de
tweede plaats. Met hen hebben wij nu contracten gesloten, die op 1 juni 2019 in gaan.
Vanaf 1 juni 2019 kunnen mensen die een hulpmiddel nodig hebben, zelf kiezen tussen
Medipoint en Welzorg. We verwachten dat dit een positief effect heeft op kwaliteit en
service. Wanneer de klant zelf geen keus maakt, wijst Porthos (vanaf 1 januari 2020 de
gemeente) deze klanten om beurten toe aan Medipoint en Welzorg.
Op Walcheren zijn er op dit moment veel hulpmiddelen van Medipoint in gebruik. De
Walcherse gemeenten huren deze hulpmiddelen van Medipoint. Nu we gaan werken met
twee leveranciers, is afgesproken om beide leveranciers een gelijkwaardige startpositie te
geven. Het bestand van hulpmiddelen wordt in twee gelijke delen verdeeld. Dit houdt in dat
per productgroep een gelijke verdeling plaatsvindt naar aantal, bouwjaar en merk/type.
De ene helft van de hulpmiddelen blijft bij Medipoint en de andere helft gaat op 1 juni 2019 in
eigendom over naar Welzorg.
Alle klanten met een of meer hulpmiddelen ontvangen in mei een brief met informatie over
de veranderingen. Bij de brief zit ook een flyer van de leverancier die de klant per 1 juni
2019 krijgt toegewezen. Klanten die overgaan naar Welzorg, ontvangen van deze
leverancier een uitnodiging voor een voorlichttingsbijeenkomst.
De overstap naar twee leveranciers betekent extra werk voor Porthos. We proberen dit
zoveel mogelijk te beperken door in de brieven aan de klanten duidelijk te maken dat zij hun
hulpmiddel gewoon behouden en dat alleen de leverancier verandert.
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