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Nr. RV19.0055 (2019) 

 

 
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D'66 betreffende de vermoedelijke 
kostenstijging van verstrekking en onderhoud Wmo hulpmiddelen 

 

 
Aan de fractie D'66 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 25 juni 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over vermoedelijke kostenstijgingen voor 

reparaties aan hulpmiddelen voor gehandicapten, het antwoord vindt u onder de vraag.  

 

Tijdens gesprekken in de regio is ons ter ore gekomen dat de kosten voor reparaties aan 

hulpmiddelen voor gehandicapten in de regio explosief zullen stijgen. Toen wij daarnaar 

vroegen bij de behandeling van het initiatiefvoorstel van Groen Links in de raadsvergadering 

van 24 juni kon het college geen antwoord geven. 

Daarom stellen wij deze vragen nu schriftelijk: 

1. Bent u bekend met deze komende kostenstijging? 

 

Het is bekend dat de tarieven voor de verstrekking, inclusief onderhoud en verzekering, van 

de hulpmiddelen stijgen. 
 

2. Hoeveel bedraagt deze stijging in procenten voor Den Helder? 

 

Het is niet bekend wat de kostenstijging van de reparaties is. Het tarief per soort hulpmiddel is 

opgebouwd uit de kosten van levering, onderhoud en verzekering. Met ingang van het nieuwe 

contract stijgen de tarieven ten opzichte van onze huidige contracttarieven. Zie verder onze 

Raadsinformatiebrief met kenmerk RI19.0055 
 

 

3. Wat is de oorzaak van deze kostenstijging? 

 

Voor de oorzaak van de stijging van de tarieven zie onze Raadsinformatiebrief met kenmerk 

RI19.0055 
 

4. Welke acties onderneemt u om te onderhandelen met de leveranciers? 

 

Bij een Europese aanbestedingsprocedure is het niet toegestaan om te onderhandelen met de 

leveranciers. Voorafgaand aan de aanbesteding Wmo hulpmiddelen zijn twee 

marktverkenningen uitgevoerd om tot een goede uitvraag te komen. 
 

5. Wie is in dit dossier leidend en beslissingsbevoegd? 

 

Het betreft een regionale aanbesteding met de gemeenten Schagen, Texel, Den Helder en 

Incluzio/Hollands Kroon. In juli 2018 hebben wij ingestemd met de inhoud van het document 

“Van strategie naar realisatie” en hebben daarbij de manager van de afdeling Sociaal Domein 

opgedragen om de aanbestedingsprocedures voor de maatwerkvoorzieningen Wmo, 

Jeugdhulp en Participatie conform de nota inkoopbeleid gemeente Den Helder uit te voeren. 

Naar aanleiding van de wijziging van de organisatiestructuur zijn de bevoegdheden 

overgedragen aan de vertegenwoordiger namens de gemeente Den Helder in het regionaal 

Managementoverleg Kop van Noord Holland Sociaal Domein.    
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6. Hoe worden wij als commissie/raad hierover geïnformeerd? 

 

Regelmatig informeren wij u via een raadsinformatiebrief. Wij hebben u over dit dossier 

geïnformeerd middels twee raadsinformatiebrieven (RI19.0036 en RI19.0055). 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 15 augustus 2019 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

locoburgemeester 

Kees Visser  
 

secretaris 

Robert Reus  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


