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Advies
1. Akkoord gaan met de verhoging van de tarieven voor de levering en het onderhoud van hulpmiddelen met 

12,5% voor de periode van 1 oktober 2020 - 1 oktober 2021.
2. De financiële gevolgen van € 17.000 voor 2020 en € 51.000 voor 2021 bij de eerstvolgende 

begrotingsactualisering incidenteel voor 2020 en 2021 in de begroting vertalen.

B&W 
procedure

Auteur 
Datum 
Afdeling

Mede geadviseerd door:
Klik hier

E.M. Giezen - Giezeman
25 september 2020 
MZ/ONT

Port. Houder 
M. Hoelscher

Behandelaar 
E. Giezen 
Vert:



Gemeente Huizen

Toelichting:

2.

3.

4.

Zie voor nota: vervolgvel25-9-2020/Collegevoorstel verhoging tarieven hulpmiddelen1_aangevuld FIN

In 2014 werden de contractvoorwaarden en de tarieven door aanbieders en gemeenten adequaat en 
toereikend bevonden. Inmiddels is de branche veranderd. De huidige aanbieders hebben aangegeven dat 
ze niet meer uitkomen met de huidige tarieven en dat deze moeten worden verhoogd. Anders kunnen ze 
niet akkoord met de verlenging van de huidige overeenkomst met een jaar. Dit zou betekenen dat de 
gemeenten in regio Gooi & Vechtstreek een nieuwe aanbesteding moeten uitvoeren voor hulpmiddelen. 
Verwacht wordt dat dit een verhoging van ca. 25% ten opzichte van de huidige tarieven met zich 
meebrengt.

Argumentatie
We zien dat het aantal leveranciers voor hulpmiddelen de afgelopen jaren kleiner geworden is. 
Aanbestedingen op basis van de economisch meest gunstige inschrijving hebben ertoe bij gedragen dat 
leveranciers onder de kostprijs gingen leveren. Hierdoor bleven voornamelijk de grotere partijen bestaan, 
omdat deze in grotere hoeveelheden konden inkopen. Eerder in 2020 is het Hulpmiddelencentrum, één 
van de aanbieders in de Regio, failliet verklaard. Dit kwam onder andere omdat het aantal winstgevende 
contracten niet voldoende compenseerde voor de verliesgevende contracten. Wij willen voorkomen dat ook 
de overige leveranciers in financieel zwaar weer komen en adviseren om de prijzen aan te passen tot een 
minder verliesgevende variant.

Kaders
- Wet maatschappelijke ondersteuning
- Instemming verhoging tarieven hulpmiddelen met 12,5% in regionaal PFHO d.d. 3-9-2020
- Regionale inkoop contract hulpmiddelen

Aanleiding
We hebben vanaf 1 oktober 2014 regionale overeenkomsten lopen voor de levering en het onderhoud van 
hulpmiddelen, zoals scootmobielen en rolstoelen en woonvoorzieningen. Binnen deze overeenkomst 
hebben gemeenten tot 1 oktober 2020 de gelegenheid om te verlengen. De overeenkomst eindigt op 1 
oktober 2021.

Stijging van de tarieven
De afgelopen tijd zijn de kosten voor de leveranciers van hulpmiddelen gestegen en zijn de oorspronkelijke 
tarieven voor hulpmiddelen niet langer houdbaar. Dit heeft de volgende oorzaken:
1. Steeds meer hulpmiddelen worden gekozen buiten het voorkeurspakket van leveranciers (met lage 

kosten door hoge aantallen). Dit komt zowel door wijziging van de Wmo populatie (meer mensen met 
ernstigere beperkingen thuis), maar ook door meer maatwerk. Hierdoor zijn de inkoopkosten voor 
leveranciers flink gestegen.
Er zijn vaker dan vroeger aanpassingen aan een hulpmiddel nodig. Omdat veel aanpassingen zijn 
afgekocht binnen het all-intarief van het contract, zijn de kosten voor aanbieders gestegen, zonder dat 
er inkomsten tegenover staan.
De behoefte aan specialistisch technisch personeel bij leveranciers is toegenomen door de specifiekere 
zorgbehoefte van de cliënten. Het aanbod is echter schaars, waardoor de loonkosten fors zijn 
toegenomen.
Het personeelsbestand van de leveranciers is toegenomen, omdat er meer passingen nodig zijn, 
hulpmiddelen kosteloos op proef geplaatst moeten worden en reparaties complexer zijn. Er is per 
levering of reparatie van een hulpmiddel een forse stijging van het aantal manuren. Ook dit zorgt voor 
een stijging van de personeelskosten.

Bijsteiling van de tarieven op basis van een verhoging van 12,5%
De twee leveranciers, die samen 80-90% van de hulpmiddelen leveren en onderhouden hebben ter 
onderbouwing resultaten over 2018 en 2019 aangeleverd. Hieruit is gebleken dat er een gemiddelde 
prijsverhoging van circa 25% over het totaal aan dienstverlening noodzakelijk is om de overeenkomst 
kostendekkend te laten zijn. De dienstverlening bestaat grosso modo uit drie onderdelen:

• Onderhoud en reparatie van hulpmiddelen
• Herverstrekking van hulpmiddelen
• Nieuwe levering van hulpmiddelen
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Maatschappelijk beleid
Ontwikkeling,

Bij een nieuwe inkoop per oktober 2021 verwachten we een verdere verhoging van de kosten van het 
leveren, herverstrekken en onderhouden van de hulpmiddelen van tenminste 25% ten opzichte van de 
huidige prijzen (tot oktober 2020).

Op dit moment wordt binnen het regionale project “naar een gezond financieel sociaal domein” kritisch 
gekeken naar de mogelijkheden hoe de inzet van goedkopere hulpmiddelen gestimuleerd kan worden.

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

In overleg tussen de Regio en de leveranciers is voorgesteld dat gemeenten de tarieven met 12,5% 
verhogen vanaf 1 oktober 2020, zodat de kosten gedeeld worden tussen de gemeenten en de leveranciers. 
Met deze voorgestelde verhoging blijven we binnen de wettelijke toegestane kaders van de 
aanbestedingswet- en regelgeving en kan de overeenkomst met 1 jaar verlengd worden.

Kanttekeningen
1. Er heeft geen uitgebreid kostprijsonderzoek plaats gevonden; we hebben onze bevindingen gebaseerd 

op de huidige prijsontwikkeling bij nieuwe aanbestedingen voor hulpmiddelen elders in Nederland en de 
resultaten van 2018 en 2019 van twee grote leveranciers in de Regio.

2. Gemeenten kampen met financiële druk binnen het sociaal domein. Wanneer de tarieven voor 
hulpmiddelen met 12,5% worden verhoogd, wordt deze druk vergroot.

Er is binnen de Huizer begroting geen ruimte om deze tariefsverhoging op te kunnen vangen aangezien de 
kosten binnen het sociaal domein onder druk staan. Op dit moment liggen de gemiddelde uitgaven 2020 
van de hulpmiddelen rond het beschikbare budget in de begroting .Het verloop van de kosten voor 
hulpmiddelen kennen jaarlijks een grillig verloop en zijn daardoor moeilijk voorspelbaar.

Alternatieven
Wanneer we ervoor kiezen om niet in te stemmen met de voorgestelde tariefsverhoging, is de kans groot, 
dat de aanbieders de verlenging van de overeenkomst niet accepteren en er een nieuwe aanbesteding 
moet plaatsvinden. Verwacht wordt dat we dan uitkomen bij tarieven, die minimaal 20% hoger uitvallen dan 
de huidige tarieven. Dergelijke tarieven zijn binnen de huidige hulpmiddelenmarkt namelijk het meest 
gangbaar. Een tariefsverhoging van 12,5% binnen het huidige contract is naar onze mening daarom de 
beste optie.

Communicatie, uitvoering en evaluatie
De tariefsverhoging heeft geen gevolgen voor inwoners met een of meer hulpmiddelen via de Wmo. 
Daarom is er geen externe communicatie (met inwoners) nodig. Na vaststelling van de tariefsverhoging 
door de verschillende colleges in Gooi & Vechtstreek, communiceert de Regio Gooi & Vechtstreek met de 
leveranciers over de tariefsverhoging.

Financiën
Voor de levering (herverstrekking en nieuwlevering) en het onderhouden van hulpmiddelen betalen de 
gemeenten in totaal € 3,3 mln per jaar. Een tariefsverhoging van 12,5% betekent dat de gemeenten in 
regio Gooi & Vechtstreek vanaf 1 oktober 2020 in totaal € 412.500,- per jaar meer uitgeven bij gelijke 
productie. Voor de gemeente Huizen betekent dit naar verwachting een kostenverhoging van afgerond € 
68.000 voor de contractverlenging met 1 jaar tot 1 oktober 2021 (3 maanden 2020 ad € 17.000 en 9 
maanden 2021 ad € 51.000).


