
Pagina 1 van 2

Datum 21 december 2020

Onderwerp
Buitenrechtelijke verlenging lopende overeenkomst trapliften

Wij willen
Door de lopende overeenkomst voor de levering van trapliften te verlengen bereiken dat 
we een zorgvuldige Europese aanbestedingsproces met voorafgaande marktconsultatie 
kunnen doorlopen. 

Wij besluiten
1. Gebruik te maken van de mogelijkheden in het inkoop- en aanbestedingsbeleid om de 

overeenkomst met Handicare Stairlifts eenmalig te verlengen tot 1 juli 2021.

Want
1. Verlenging van de huidige overeenkomst geeft ruimte voor een zorgvuldige marktconsultatie. 

Een aantal stappen in de voorbereiding zijn aanzienlijk vertraagd vanwege de 
Corona crisis. Inmiddels zijn de input vanuit de organisatie over o.a. contracten, 
aantallen, waarde als ervaringen verzameld en heeft er deskresearch 
plaatsgevonden. 

De voorgenomen marktconsultatie is echter vertraagd. We zoeken nu naar een 
passende vorm en invulling om de procedure voort te zetten. Gezien mogelijke 
ontwikkelingen op de markt en de te verwachten prijsstijging zien wij een 
belangrijke toegevoegde waarde van marktconsultatie en willen hier dan ook de 
juiste aandacht aan geven. 
In de organisatie bestaat het beeld dat er maar twee marktpartijen zijn om echt 
zaken mee te doen. Deskresearch heeft echter uitgewezen dat er mogelijk meer 
partijen zijn, partijen die we ook binnen aanbestedingen van andere gemeenten 
terug zien komen. 

2. De keuze voor een zorgvuldig proces maakt het mogelijk om te streven naar kostenefficiency 
door bijvoorbeeld gebruik te maken van schaalvergroting. 
Binnen het sociaal domein ligt er een duidelijke taakstelling tot bezuinigen.
Een sterke verhoging van de prijs van een traplift kan hier een onverwachte wissel 
op trekken. Dat de druk ook in de afgelopen jaren is toegenomen door een 
zichtbare toename van het aantal verstrekkingen van een traplift in de afgelopen 
jaren, zowel binnen Hoogeveen als de Wolde, maakt het noodzakelijk om deze 
aanbesteding zorgvuldig en weloverwogen in de markt te zetten.

Een gedegen marktonderzoek, als ook aanbesteden in concurrentie en in 
samenwerking met partnergemeenten, waardoor schaalgrote ontstaat, lijkt dan 
ook onontbeerlijk willen we, daar waar mogelijk, kosten kunnen drukken en een 
betere positie innemen richting de markt.

Inmiddels heeft de gemeente Meppel laten weten samen met De Wolden en 
Hoogeveen te willen aanbesteden. 

Burgemeester en wethouders
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Maar
Handicare Stairlifts heeft laten weten de overeenkomst kortdurend te willen verlengen. 
De kosten voor een nieuwe traplift zullen gelijk blijven, echter die voor hergebruik zal 
stijgen. Handicare heeft laten weten dat gebleken is dat hergebruik een zeer intensief en 
relatief duur proces is. Zij bieden dit alleen nog aan vanuit Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. Als gevolg hiervan kunnen de kosten in 2021 iets stijgen. Hoeveel dit zal 
zijn is op voorhand niet te voorspellen. Immers, vooraf valt niet exact te becijferen 
hoeveel aanvragen m.b.t. trapliften zullen ingediend. Daarbij komt dat er momenteel 
geen trapliften in opdracht van De Wolden en Hoogeveen worden geplaatst vanwege de 
corona crisis. Daarbij wisselt altijd het aantal her te gebruiken trapliften in het depot. 

Achtergrond
Op 1 september 2014 is de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen een 
Europese Aanbesteding Trapliften gestart met als doel het aangaan van een 
overeenkomst tot levering per 1 januari 2015.

Dit heeft een overeenkomst opgeleverd met Handicare Stairlifts ingaande 1 januari 2015 
voor de duur van 4 jaar, plus de mogelijkheid van twee keer één optiejaar.
Op dit moment wordt gebruik gemaakt van het laatste optiejaar, welke afloopt per 1 
januari 2021.

De financiële gevolgen zijn 
Gelet op het feit dat Handicare heeft laten weten dat de kosten voor hergebruik van 
trapliften zullen stijgen, kan het zijn dat de kosten voor het plaatsen van trapliften het 
eerste half jaar van 2021 zullen stijgen. Echter, dit is niet zeker omdat vanwege de 
corona crisis het aantal aanvragen stagneert en ook de indicaties voor trapliften in 
principe niet gesteld kunnen worden nu we geen huisbezoeken afleggen (enkel in geval 
van nood). Daarbij kan het zijn dat de voorraad her te gebruiken trapliften in het depot 
toch al beperkt was waardoor er sowieso nieuwe liften geplaatst moeten worden.  

Alternatieven
Er was een mogelijkheid om geen Europese aanbesteding te organiseren maar een 
Meervoudig Onderhandse Aanbesteding in de markt te zetten. Dat laatste was mogelijk 
geweest op basis van de uitgaven in de afgelopen 4 jaar en dan alleen als er geen 
samenwerking zou worden gezocht met een andere gemeente, in dit geval de gemeente 
Meppel. Echter, gezien de taakstellingen in het sociaal domein, de bewuste keuze voor 
meer sturing op kostenefficiency, is schaalvergroting door de samenwerking met Meppel 
en Europees aanbesteden aan te bevelen.
 

Bijlagen
Benoem hier de bijlagen die bij het voorstel horen.


