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Onderwerp: Interventie levering hulpmiddelen Wmo

Geachte raadsleden,

Op 24 maart j.l. was in het college van B&W een voorstel over de interventie in de levering van 
hulpmiddelen Wmo geagendeerd. Vanwege drukke werkzaamheden rond de intredende Corona-crisis 
bleek het ambtelijk proces niet tijdig afgerond te kunnen worden en is het voorstel ingetrokken. Aan dit 
voorstel was een informerende brief aan uw raad gekoppeld, in vervolg op de raadsbrief van december 
2019 en die in vergelijkbare bewoordingen aan alle raden van de vijf NMD-gemeenten gericht is. 
Vanwege het uitblijven van besluitvorming, is de brief niet aan uw raad verstuurd.
 
Om u volledig te informeren volgt hieronder de tekst van de raadsbrief van maart. 

 

Inmiddels zijn de ontwikkelingen verder gegaan en is op 3 april 2020 het faillissement over HMC 
uitgesproken. Binnen een periode van 11 weken zullen de curatoren met een uitspraak over de gevolgen 

Postadres Bezoekadres Website Bankrelaties

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl IBAN: NL02BNGH0285079050 

IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en 

leges)

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl

De Noord- en Midden Drentse gemeenten zijn zeer ontevreden over het Hulpmiddelencentrum 
als huidige  leverancier van Wmo-hulpmiddelen. Daarom hebben we het Hulpmiddelencentrum 
 in september 2019 in gebreke gesteld. Na afloop van deze termijn stelden de gemeenten vast 
dat de dienstverlening niet zichtbaar verbeterde en hebben HMC geïnformeerd, dat sancties 
overwogen werden. Niet langer mogen inwoners, die aangewezen zijn op een Wmo-
hulpmiddel, de dupe zijn van de organisatieproblemen bij het Hulpmiddelencentrum. Er 
ontstaan soms schrijnende situaties.
 
Tegen die achtergrond hebben wij besloten om inwoners die afhankelijk zijn van een Wmo-
hulpmiddel beter te helpen door binnen de geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
aanbestedingen nieuwe aanvragen voor Wmo-hulpmiddelen en schrijnende situaties, die niet 
via het Hulpmiddelencentrum geleverd kunnen worden, bij Welzorg onder te brengen. Daarmee  
wordt ook ruimte gecreëerd voor het Hulpmiddelencentrum om haar servicekwaliteit weer naar 
het juiste niveau te brengen.
 
Ondertussen gaan wij samen met de Noord- en Midden Drentse gemeenten een nieuwe 
aanbestedingsprocedure voor Wmo-hulpmiddelen starten met als ingangsdatum 1 januari 
2021*. Dit, met het uiteindelijke doel om in het kader van de Wmo een kwalitatief en kwantitatief  
goed aanbod Wmo-hulpmiddelen en bijbehorende randvoorwaarden te realiseren voor de 
inwoners van de gemeente Tynaarlo.



van het faillissement naar buiten komen. Allereerst wordt gezocht naar een marktpartij, die het lopende 
contract zal overnemen. HMC was een landelijk opererende leverancier en meerdere gemeenten 
ondervinden de problemen. Zowel de VNG, als het ministerie van VWS zijn nauw betrokken bij het 
proces. 

Ons college heeft dan ook besloten de ontwikkelingen op de voet te volgen en eventuele vervolgstappen 
in samenhang hiermee te zetten. Namens de NMD-gemeenten staan ambtelijk twee inkopers, waaronder 
die van de gemeente Tynaarlo, in nauw contact met de curatoren. In de betrokken ambtelijke werkgroep 
worden mogelijke scenario’s, waaronder die van een versnelde aanbesteding, uitgewerkt.

In het Bestuurlijk Overleg van 17 april 2020 is afgesproken de streefdatum voor het starten van een 
nieuwe aanbestedingsprocedure voor Wmo-hulpmiddelen, afhankelijk van resultaat van het curator-
traject, op te schuiven naar òf 1 juni 2021 òf 1 januari 2022.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris burgemeester
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