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Status : Ter informatie 
 
Geachte commissieleden, 
 
Hierbij informeer ik u over het volgende.  
 

1. Nieuw contract hulpmiddelen 
Eind 2021 hebben we met samen met alle gemeenten in de Regio offertes aangevraagd voor het 
nieuwe contract hulpmiddelen, dat per 1 april 2022 van kracht wordt. Vooraf is afgesproken dat de 
opdracht wordt gegund aan de drie aanbieders met de financieel gunstigste offertes, mits ze aan 
de vooraf gestelde kwaliteitseisen voldeden.  
 
Gunning contract hulpmiddelen: twee bestaande aanbieders, één nieuwe aanbieder 
De volgorde van gunning is als volgt:   
- Medipoint heeft financieel de beste offerte uitgebracht en wordt verantwoordelijk voor 50% van 

de inwoners met een hulpmiddel (regionaal ca. 1391 unieke cliënten); 
- Kersten wordt verantwoordelijk voor 30% van de van de inwoners met een hulpmiddel 

(regionaal ca. 835 cliënten); 
- Meyra wordt verantwoordelijk voor 20% van de inwoners met een hulpmiddel (regionaal ca. 557 

cliënten). 
 
Medipoint en Kersten zijn bestaande aanbieders in Regio Gooi & Vechtstreek. De inwoners, 
waarvoor zij verantwoordelijk zijn, hoeven daarom niet te wisselen van aanbieder. De ca. 1168 
cliënten van Welzorg (een aanbieder, die nu wel gecontracteerd is, maar vanaf 1 april niet meer) 
worden ondergebracht bij één van de hiervoor genoemde aanbieders. Het hulpmiddel blijft bij de 
cliënt, alleen het onderhoud wordt overgedragen. Hierover zijn alle cliënten geïnformeerd door 
Contractbeheer.  
 
Vorige week heeft de portefeuillehouder van de gemeente Hilversum de nieuwe overeenkomsten 
getekend namens de overige gemeenten. Het betreft overigens geen formele ondertekening, 
omdat de Regio daartoe bevoegd is, nadat alle samenwerkende gemeenten akkoord zijn gegaan 
met de offerte aanvraag. 
 
Training consulenten 
Volgende week is een aantal trainingen voor consulenten ingepland, waar de wijzigingen ten 
opzichte van het vorige contract worden toegelicht. Ook wordt aan de hand van een “was-wordt” 
lijst de nieuwe categorie-indeling van de hulpmiddelen behandeld, zodat de consulenten weten 
welk hulpmiddel binnen welke (nieuwe) categorie valt. Bij de categorie-indeling is bij het nieuwe 
contract vrijwel geheel aangesloten bij de landelijke indeling vanuit de VNG.  
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Financiële impactanalyse 
Alhoewel de tarieven per type hulpmiddel per leverancier nu bekend zijn, duurt het nog even 
voordat de financiële impact van het nieuwe contract  is doorberekend. Daarover ontvangt u  op 
een later moment meer informatie. Momenteel is Contractbeheer namelijk nog druk met de 
implementatie van het nieuwe contract, zodat de overgang naar de (nieuwe) aanbieders soepel 
verloopt.  
 

2. Kaart met openbare gehandicaptenparkeerplaatsen op gemeentelijke website  
Op verzoek van het toegankelijkheidspanel heeft het werkveld GEO-informatie alle openbare 
gehandicaptenparkeerplaatsen digitaal in beeld gebracht. Op verschillende plekken op de 
gemeentelijke websites is een link naar deze kaart te vinden. Hierdoor kunnen inwoners en 
bezoekers met een gehandicaptenparkeerkaart opzoeken waar ze dichtbij een voorziening kunnen 
parkeren.   
 

3. Digitale nieuwsbrief Vervoer Gooi & Vechtstreek 
Sinds kort houdt Vervoer Gooi en Vechtstreek alle pashouders via een digitale nieuwsbrief 
periodiek op de hoogte van de ontwikkelingen van het collectieve doelgroepenvervoer. Wanneer u 
de nieuwsbrief ook wilt ontvangen, kunt u dit melden bij klantenservice@vervoergv.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Maarten Hoelscher 
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