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Middels deze brief informeren wij u over de recente ontwikkelingen rond de Wmo-hulpmiddelen. 
  
Al eerder hebben wij u geïnformeerd over de problemen rondom het verstrekken van Wmo-hulpmiddelen 
door Hulpmiddelencentrum (HMC) en de contractering van Welzorg als tweede leverancier. 
HMC is failliet gegaan en stopt 20 juni 2020 met de werkzaamheden. De curatoren hebben de 
onderneming Kersten aangedragen als overname partij voor de door HMC verstrekte hulmiddelen.  
 
In Noord- en Midden Drents verband hebben we onderhandeld over de voorwaarden voor 
contractovername tot 1 januari 2022. Uiteindelijk is het tot overeenstemming gekomen, waarbij de 
uitkomst is dat het contract met Kersten onder dezelfde voorwaarden en condities zal zijn als het oude 
contract. Daarbij kunnen de huidige Wmo-hulpmiddelen op deze manier bij de inwoners blijven, zodat zij 
nauwelijks last zullen ondervinden van de contract overname.  
 
Nieuwe toekenningen voor Wmo-hulpmiddelen alsmede het onderhouden en aanpassen hiervan wordt 
evenredig verdeeld tussen Kersten en Welzorg. Een evenredige verdeling tussen Kersten en Welzorg 
van de nieuwe toekenningen van hulpmiddelen alsmede het onderhouden en aanpassen hiervan, 
waarborgt de continuïteit van het leveren van hulpmiddelen. Daarbij spreiden we zo de mogelijke risico’s. 
Ook hebben wij besloten aan te sturen op het verlengen van het contract met Welzorg tot 1 januari 2022 
onder gelijkblijvende of betere condities en voorwaarden 
 
Kersten start met de uitvoering van het contract op 20 juni 2020, zodat onze inwoners zo weinig mogelijk 
hinder ondervinden van de overgang. Door tijdsdruk heeft formele besluitvorming op  
23 juni 2020 plaatsgevonden. Hierdoor wordt u iets later geïnformeerd.  
Ondertussen gaan wij een nieuwe aanbesteding verkennen en uitwerken met als ingangsdatum  
1 januari 2022. 
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