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Aan de Gemeenteraad
SAMENVATTING:
Onze gemeente is voornemens met ingang van het nieuwe leveringscontract voor Wmo-hulpmiddelen
over te gaan van een huurconstructie naar een koopconstructie. Hiermee worden de hulpmiddelen
ons eigendom. Dit levert jaarlijks financieel een flink voordeel op van € 11.800 vanaf 2013. Om over te
kunnen gaan tot de koopconstructie, is het nodig om de uitstaande (bij de firma’s Welzorg en Lammert
de Vries gehuurde) hulpmiddelen in eigendom over te nemen. De gemeenteraad wordt gevraagd
hiervoor een investeringskrediet van € 46.200 beschikbaar te stellen. De jaarlijkse rentelasten hiervan
kunnen gedekt worden binnen het bestaande budget voor leefvoorzieningen gehandicapten.
INHOUDELIJKE TOELICHTING
De gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a.,
Schiermonnikoog en Tytsjerksteradiel hebben een Europese aanbesteding voor levering en
dienstverlening van Wmo-hulpmiddelen doorlopen. Op dit moment heeft onze gemeente nog een
raamcontract voor het huren van hulpmiddelen met Lammert de Vries Revalidatietechniek (LdV) tot
het moment van implementatie van het nieuwe raamcontract. Daarnaast huren we op basis van oude
contracten nog hulpmiddelen bij Welzorg en Unu.
Bij de aanbesteding is een uitvraag gedaan naar huren of kopen van de Wmo hulpmiddelen.
Ongeacht de keuze voor huur of koop moest de kwaliteit van de hulpmiddelen en de dienstverlening
aan cliënten optimaal gewaarborgd worden. Het bestek is daar op ingericht. Resultaat van de
aanbesteding is een voorlopige gunning aan hulpmiddelenleverancier Harting Bank BV op basis van
de economisch meest voordelige aanbieding. Hierbij stond nog de keuze open of we een huur- of een
koopconstructie wilden hanteren. Deze keuze moet gemaakt worden voordat we over kunnen gaan tot
de definitieve gunning.
Op basis van de uitkomsten van deze aanbesteding is voor onze gemeente gebleken dat kopen de
meest voordelige optie is (zie toelichtende bijlage van bureau Maaz en vertrouwelijke financiële
bijlagen). Ten opzichte van huren is het voordeel ca. € 7.300 in het tweede jaar (eerste volledige
contractjaar is 2013), wat vervolgens verder oploopt. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de
verwachting is dat de eigen bijdragen van de gebruikers lager worden (het voordeel van de gemeente
komt daarmee ook bij de gebruikers terecht), door de nieuwe koopstructuur. Hoeveel lager is lastig in
te schatten, maar dat zal het voordeel zeker niet teniet doen. Ten opzichte van de huidige (duurdere)
situatie is het voordeel geraamd op ca. € 11.800 in 2013 (exclusief daling eigen bijdrage). We houden
de ontwikkeling van de eigen bijdragen nauwgezet in de gaten en zullen zo nodig hierover rapporteren
aan de raad.
Om de overstap van huren naar kopen te kunnen maken, moet onze gemeente wel het huidige
uitstaande bestand hulpmiddelen van Welzorg en Lammert de Vries overnemen. Overname van de
hulpmiddelen van Unu kent zeer onaantrekkelijke voorwaarden, hiervoor blijft een zgn.
“sterfhuisconstructie” gelden. Voor de overname van de andere hulpmiddelen is een eenmalige
investering nodig van € 46.200 (incl. BTW), op basis van de bestandsgegevens per 1-4-2012 (incl.
een risicomarge van 2% toename en fluctuatie tot moment van daadwerkelijke overname).
Op basis hiervan vragen wij van u een krediet van € 46.200 (incl. BTW) voor het aankopen van het
uitstaande bestand aan huurhulpmiddelen bij Welzorg en Lammert de Vries per ingangsdatum van het
nieuwe contract.
Voor meer informatie hierover en een nadere onderbouwing verwijzen wij u naar de bijlagen.

FINANCIELE CONSEQUENTIES
Er is een krediet benodigd van € 46.200. De bijbehorende rentelasten van € 2.100 kunnen worden
opgevangen binnen het budget voor leefvoorzieningen gehandicapten (6652104). De kosten voor
aankoop van nieuw te verstrekken hulpmiddelen kunnen ook binnen dat budget worden opgevangen.
Het voordeel van de koopconstructie wordt geraamd op € 11.800 vanaf 2013.
Bijlage 3 B geeft de financiële consequenties voor het meerjarenperspectief weer. Het streven is nog
dit najaar, november 2012, het nieuwe contract in te laten gaan. Hierbij moet echter wel de
besluitvorming omtrent huur of koop in alle deelnemende gemeenten tijdig zijn afgerond.
Zoals eerder is aangegeven, worden de rentelasten van € 2.100jaarlijks ten laste gebracht van de
exploitatie (budget voorzieningen gehandicapten). Wat anders is, is dat niet wordt afgeschreven. Deze
methode wijkt nog enigszins af van de doorrekeningen van het extern bureau en wijkt ook af van ons
huidige activeringsbeleid, maar de methode is afgestemd met de gemeentelijke accountant PWC. We
schrijven in de voorgestelde koopsituatie niet af op WMO-middelen, omdat dit ingewikkeld en erg
bewerkelijk is. Sommige WMO-middelen zijn nieuw en zouden dan over volledige loopduur moeten
worden afgeschreven, andere zijn tweedehands en dan is het de vraag hoeveel jaar al is
afgeschreven. Daarnaast worden WMO-middelen ook geregeld verkocht, waardoor
restantboekwaarde versneld moet worden afgeschreven. Afschrijven is ook niet heel zinvol, omdat we
er vanuit gaan dat gemiddeld genomen jaarlijks een zelfde hoeveelheid WMO-middelen wordt
aangeschaft/vervangen en dus de jaarlijkse afschrijving dan toch ook ieder jaar hetzelfde is. Dit is het
zogenaamde “ideaalcomplex”.
Om tóch in de boekhouding in beeld te hebben en te houden dat we een “ijzeren voorraad” WMOmiddelen hebben, wordt de eerste aanschaf geactiveerd maar wordt hieraan dus alleen rente
toegerekend.
De financiële consequenties worden voor 2012 verwerkt in de 16
2013 meegenomen in de begroting 2013.
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