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Geachte raadsleden,
Sinds 2014 heeft de gemeente een contact met Welzorg, Medipoint (ook bekend als Hartingbank) en het
Hulpmiddelencentrum (hierna: HMC) voor de levering en onderhoud/reparatie van hulpmiddelen zoals
rolstoelen, scootmobielen en douchestoelen. Het HMC is een grote, landelijke organisatie en heeft met
ruim 100 gemeenten in Nederland een contract. Nadat een aantal gemeenten in Nederland de
samenwerking met het HMC heeft beëindigd, is op 3 april 2020 het faillissement van de organisatie
uitgesproken. Graag informeer ik u via deze brief over de achtergrond, het vervolg en de gevolgen voor
onze inwoners.
Faillissement Hulpmiddelencentrum
In totaal maken 469 inwoners uit onze regio gebruik van hulpmiddelen. Ruim 1.100 hulpmiddelen zijn
verstrekt door het HMC. Van alle verstrekte hulpmiddelen is 95% in eigendom van de gemeenten. Een
klein deel van de hulpmiddelen is in eigendom van inwoners, zoals bijvoorbeeld een toiletverhoger.
Op 3 april j.l. heeft de Rotterdamse rechtbank het HMC failliet verklaard. Hoofdoorzaken van dit
faillissement zijn het wegvallen van opdrachten van gemeenten, oplopende schulden en tegenvallende
bedrijfsresultaten. In overleg met de curatororen is bepaald dat het HMC nog elf weken de noodzakelijke
reparaties uitvoert. De curatoren zoeken ondertussen naar leveranciers van hulpmiddelen die de
activiteiten van het HMC kunnen overnemen.
Gevolgen voor inwoners Gooi en Vechtstreek
Vooralsnog ervaren inwoners nagenoeg geen gevolgen van het faillissement van het HMC. De
hulpmiddelen blijven bij de inwoners en storingen kunnen voorlopig - net als anders - bij het HMC worden
gemeld.
Overdracht naar Welzorg en Medipoint
De Regio is momenteel met het HMC en de andere gecontracteerde partijen, Welzorg en Medipoint,
constructief in gesprek over het bij hen onderbrengen van de werkzaamheden van het HMC. Het is hierbij
de bedoeling dat Welzorg en Medipoint alle activiteiten rondom de levering, onderhoud en reparatie van
hulpmiddelen overgedragen krijgen. Dergelijke afspraken mogen onder deze omstandigheden worden
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gemaakt. Wel onder voorwaarde dat de curatoren hiermee instemmen. Wanneer de Regio, het HMC,
Medipoint en Welzorg erin slagen om overnameafspraken te maken voor de Gooi en Vechtstreek, dan
maken wij (in principe) geen gebruik van de nieuwe organisaties met wie de curatoren (landelijk)
overname afspraken maken. Lukt het onverhoopt niet om tot regionale overnameafspraken te komen,
dan zorgen we op andere manieren voor de continuïteit van levering, reparatie en onderhoud van
hulpmiddelen. Het opnieuw uitvoeren van een aanbesteding ligt hierbij het meest voor de hand. Mocht dit
scenario zich voordoen, zal ik u hier uiteraard over informeren.
Zodra duidelijk is hoe het wegvallen van het HMC wordt opgevangen, informeren wij inwoners hier tijdig
per brief over.
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
<naam wethouder>
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