
het laatste contractjaar (besloten Q4 2020) was de helft van het gemiddelde van de drie door
de hulpmiddelenleveranciers gewenste verhogingen (Kersten was hiervan buitengesloten).
De markt is op het gebied van de tarieven wel meer tot rust gekomen ten opzichte van de
afgelopen jaren. Het is lastig om een gewogen risico te duiden. Gezien de ontwikkelingen in

de markt is door De Keten aangegeven dat een stijging van de kosten wel op ca. 10% kan
uitkomen ten opzichte van de huidige tarieven.

Uitganqspunt 3: Het beheersen van dit risico is mogelijk door een maximale stijging van het
gemiddelde prijsniveau van de huidige middelen vast te stellen. De hoogte van dit
percentage dient nog onderzocht te worden en wordt voor dit moment op 5% geschat.
Gedurende de aanbesteding kan het wel zijn dat de marktpartijen aangeven dat het een niet
reëel percentage is. Vanuit het kernteam zal dan bij de Nota van lnlichtingen een bijstelling
mogelijk noodzakelijk zijn.

Tabel2
De totale kosten verancier voor de 201 6-2020

Hulpmiddelencentrum 1.378.803,64 Ca. € 1.400.000
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Aanvullende vragen ten behoeve van de aanbesteding
1 . Welke punten moeten er worden meegenomen in de nieuwe aanbesteding? Te

denken valt aan doorlocptijden, bejegening, kwaliteit van de voorzieningen en
bereikbaarheid.

2. Welke punten behoeven verbetering? Kunt u hierbij ook aangeven op welke wijze
deze verbetering zou moeten?

3. Welke geluiden/ signalen heeft u het afgelopen jaar over dit ondenuerp ontvangen?
En hoe zou u deze signalen in de aanbesteding verwerkt willen zien?

4. Heeft u naast bovenstaande punten nog andere zaken die u zou willen meegeven bii
de aanbesteding voor Wmo hulpmiddelen?

2

€1 7B

Kosten 2019 j Kosten 2020Kosten 20{7 Kosten 2018Leverancier Kosten 2016
€ 1.200.000€ 1.356.503,94


