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SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 

 

INDIENING 

 

Steller vragen: D66  H. van Zon  

 

Datum:   10 oktober 2014 

 

Onderwerp:   aanbesteding maatwerkvoorziening en hulpmiddelen Wmo  

 

Wijze van beantwoording:  

 0 mondeling 

X schriftelijk 

 

uiterlijke beantwoording:  20 oktober 2014 

 

Aanleiding 

Voor de levering van maatwerkvoorzieningen en voor de levering van hulpmiddelen Wmo heeft het college een 

programma van eisen opgesteld en is een aanbestedingstraject gestart. Inmiddels heeft het college de levering 

van zowel de maatvoorzieningen als de hulpmiddelen, aan de hand van het programma van eisen, (voorlopig) 

gegund aan opdrachtnemers. 

 

VRAAG 

1. Is het college bereid bij een volgende aanbesteding voor de hulpmiddelen WMO de kwaliteit zwaarder te 

laten wegen dan nu het geval was? 

 

Met de opdrachtgevers van de maatwerkvoorzieningen Wmo is afgesproken dat in geval van tussentijdse 

ontbinding of beëindiging van de overeenkomst met een opdrachtnemer, de anderen met deze opdrachtnemer 

in overleg treden over de mogelijke overname van personeel. 

 

2. Stelt het college bij een volgende aanbesteding eisen ten aanzien van de overname van personeel van de 

huidige opdrachtnemer en neemt deze op in het programma van eisen? 

3. Zo ja, aan wat voor eisen wordt daarbij gedacht? 

 

 

ANTWOORD 

datum: 17 oktober 2014 

portefeuillehouder: C.D.M. Kuiper-Kuijpers 

antwoord: Aanbesteding maatwerkvoorziening en hulpmiddelen Wmo 

 

Vraag  

Is het college bereid bij een volgende aanbesteding voor de hulpmiddelen WMO de kwaliteit zwaarder te 

laten wegen dan nu het geval was? 

Antwoord 

Bij de recente aanbesteding hulpmiddelen heeft een weloverwogen weging van prijs en kwaliteit plaats 

gevonden. Het is nu niet opportuun om uitspraken te doen over een aanbesteding die mogelijk pas over 4 jaar 

zal plaatsvinden. 

 

Vraag Stelt het college bij een volgende aanbesteding eisen ten aanzien van de overname van personeel van 

de huidige opdrachtnemer en neemt deze op in het programma van eisen? Zo ja, aan wat voor eisen wordt 

gedacht. 

 

Antwoord 

Wij wijzen er op dat het een bewuste keuze van de wetgever is geweest om gemeenten te verplichten om in 

aanbesteding op te nemen dat in geval van gunning aan een nieuwe aanbieder deze in overleg te treden met 

de vorige aanbieder. Wij hebben derhalve niet het recht aanbieder te verplichten personeel over te nemen. 


