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Collegevoorstel
Inleiding
Sinds 1 augustus 2003 heeft de gemeente Heusden een raamcontract met Otto Ooms BV voor de aankoop,
het onderhoud en de keuring van elektrische trapliften. Deze worden op grond van de Wet maatschappelijke
ondersteuning, in bruikleen verstrekt aan mensen met een beperking. Dit contract liep tot 31 augustus 2008
en is stilzwijgend voor 5 jaar verlengd (tot 31 augustus 2013). Volgens de toen geldende inkoopvoorwaarden
is, gelet op de goedkoopste prijs, het contract gegund aan firma Otto Ooms. Hierdoor werd het mogelijk om
trapliften in bruikleen te verstrekken en eventueel te hergebruiken. De kosten voor aanschaf van een nieuwe
traplift zijn op dit moment aanzienlijk lager.
Gezien de ontwikkelingen op de markt van de trapliften en het resultaat van recente aanbestedingen is het
gewenst om opnieuw aan te besteden en het huidig contract niet meer te verlengen. De opzegtermijn is 3
maanden zodat het contract vóór 31 mei 2013 opgezegd dient te worden. Het opnieuw aanbesteden kan
een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. Op basis van het aantal te plaatsen trapliften in de komende
jaren dienen we Europees aan te besteden.
Feitelijke informatie
Gezamenlijke aanbesteding:
Inmiddels hebben we de mogelijkheid om deel te nemen aan een gezamenlijke aanbesteding met een
veertiental andere gemeente in de Meierij en Brabant Noord Oost (totaal 14 gemeenten).
De beoogde looptijd van het nieuwe contract is 2 jaar met een mogelijke verlenging van 2 maal 1 jaar.
Afweging
Het deelnemen aan deze aanbesteding heeft voordelen voor de gemeente Heusden. Deze zijn:
-Lage aanbestedingskosten;
-Lage aankoopprijzen trapliften;
-Lage onderhoudskosten trapliften.
Lage aanbestedingskosten.
De totale aanbestedingskosten (excl. eventuele extra kosten zoals inhuur advocaat en kosten kort geding)
voor inhuur van een begeleidingsbureau bedraagt totaal € 26.000,00. Inmiddels hebben de gezamenlijke
gemeenten de begeleiding van het aanbestedingsproces gegund aan Combined Business Power (CBP) en
een verdeelsleutel naar aantal inwoners vastgesteld. Voor de gemeente Heusden bedragen deze kosten €
2.635,00 (excl. BTW).
Lage aankoopprijzen trapliften:
Gezien de huidige marktprijzen en mede door een hogere kwantum verwachten we dat de prijzen na
aanbesteding aanzienlijk lager uit zullen komen.
Naar verwachting zullen de totale aanschafkosten na aanbesteding jaarlijks € 75.000,00 minder gaan
bedragen Hierop dient uiteraard de lagere eigen bijdrage, die door het CAK wordt vastgesteld en geïnd, in
mindering te worden gebracht. De hoogte daarvan is moeilijk in te schatten omdat deze gegevens door het
CAK niet kunnen en mogen worden aangeleverd.
Lagere onderhoudskosten:
Vanwege de veiligheid moet aan een traplift jaarlijks technisch onderhoud worden gepleegd. Daarnaast
dienen de trapliften periodiek te worden gekeurd. Het is nog niet in te schatten welk voordeel, als gevolg van
de kwantumkorting, we hieruit kunnen halen. Bovendien heeft op dit voordeel ook weer invloed de (lagere)
eigen bijdrage die door het CAK wordt vastgesteld en geïnd. Ook heeft de grens van € 400,00 voor
personen van ouder dan 55 jaar hierop invloed. De hoogte van de kosten voor jaarlijks onderhoud zullen in
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de meeste gevallen lager zijn dan € 400,00. Dit betekent dat personen van 55 jaar en ouder de kosten voor
het jaarlijks onderhoud zelf moeten betalen.
Het onderhoud zal worden gedaan door de leverancier van de traplift. Er moet nog gesproken worden over
de prijzen hiervan. Overigens is het niet uitgesloten dat het onderhoud voor alle reeds verstrekte trapliften op
basis van het huidig contract worden gedaan door het bedrijf die de traplift ook heeft geleverd (meestal Otto
Ooms) omdat er patenten rusten op zowel de onderdelen als de gereedschappen.
Inzet van Middelen
Het aandeel in de aanbestedingskosten bedraagt (eenmalig) € 2.635,- voor fase 1 + 2 en kan ten laste
gebracht worden van het beschikbare budget voor advieskosten. Het voordeel als gevolg van de
aanbesteding is nu moeilijk in te schatten en wordt vanaf september 2013 zichtbaar op het budget
woonvoorzieningen en zal indien nodig worden meegenomen in de financiële rapportages 2013.
Risico's
Bij de vaststelling van de aanbestedingsformulieren dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid
van een toekomstige samenwerking met de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand (perceelsindeling en
raamcontract). Iedere gemeente sluit een raamcontract waardoor we voor verlenging/opzegging niet
afhankelijk zijn van de andere gemeenten. Hierdoor kunnen we, als in het Midden Brabantse op enig
moment een aanbesteding voor trapliften wordt gedaan zo dicht mogelijk aansluiten (afhankelijk wanneer we
het lopend contract kunnen beëindigen. Het is vanzelfsprekend dat de conceptraamovereenkomst deel uit
maakt van de aanbestedingsdocumenten. Omdat de raamovereenkomst voor de gemeente Heusden niet
afwijkt van de andere raamovereenkomsten hoeft er geen aparte raamovereenkomst bij de
aanbestedingsdocumenten worden bijgevoegd. Voor zover ik heb begrepen is er van fuseren tussen
Waalwijk, Loon op Zand en Heusden nog geen sprake. Er is alleen sprake van een samenwerking.
Andere risico’s zullen zeer klein zijn omdat de belangen van de deelnemende partijen gemeenschappelijk
zijn.
De financiële risico’s zullen beperkt blijven tot een gedeelte van de aanbestedingskosten indien het college
na afronding van fase 1 (zoals hieronder beschreven) besluit deelname voortijdig te beëindigen.
Procedure
Vervolgstappen
Om deel te kunnen nemen dient bijgevoegde deelnameverklaring te worden getekend door de burgemeester
en gemeentesecretaris.
Daarnaast dient er een volmacht, getekend door de burgemeester, gegeven te worden aan de gemeente
Maasdonk, die als penvoerder van de aanbestedende dienst zal fungeren.
De aanbesteding is verdeeld in twee fasen waardoor het voor de deelnemende gemeenten mogelijk is voor
het ingaan van fase 2 (feitelijke aanbesteding) een besluit te nemen om wel of niet de deelname te
continueren. Mocht een deelnemende gemeente zich niet kunnen conformeren aan het programma van
eisen dat is het mogelijk om uit het traject te stappen en wordt de verschuldigde bijdrage van de
aanbestedingskosten voor die gemeente lager. Voor de overblijvende gemeenten zullen de kosten hoger
zijn. lager. (\Aan de colleges van alle deelnemende gemeenten zal ter besluitvorming de vaststelling van de
aanbestedingsdocumenten worden voorgelegd.
Er is afstemming met de Inkoopcoördinator geweest en tijdens het proces zal voortdurend afstemming
plaatsvinden
Voorgenomen besluit
Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.
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Het college van Heusden heeft in de vergadering van 11 december 2012
gelet op: het Inkoopbeleid en de Aanbestedingswet;
besloten:
Gezien de financiële voordelen, deel te nemen aan een gezamenlijke aanbesteding voor aankoop
van trapliften, samen met een aantal gemeenten uit de Meierij en Brabant Noord Oost.
Volmacht te geven aan de gemeente Maasdonk om in deze aanbesteding als penvoerder van de
aanbestedende dienst te fungeren en de aanbesteding namens volmachtgever uit te voeren.
In te stemmen met de voorgestelde dekking van de aanbestedingskosten

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. J.T.A.J. van der Ven
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Deelname verklaring Europese aanbesteding WMO TRAPLIFTEN 2013

Vlijmen, 11 december 2012

De gemeente Heusden verklaart:

deel te nemen aan de Europese aanbesteding WMO Trapliften .

De aanbesteding is verdeeld in twee fasen. Fase 1 betreft de voorbereiding en het opstellen
van het bestek (go/no go) en Fase 2 betreft de daadwerkelijke aanbesteding. Na aanvang
van Fase 1 is het niet meer mogelijk om zich (financieel) uit fase 1 van de aanbesteding
terug te trekken. Na aanvang van Fase 2 is het niet meer mogelijk zich (financieel) uit Fase 2
terug te trekken.

Uit de deelnemende gemeenten (projectgroep) wordt een kerngroep opgericht die zich bezig
houdt met de uitvoering van de aanbesteding. De gemeente Heusden maakt onderdeel uit
van de projectgroep.

Namens volmachtgever heeft de heer C.C.J.M. Govaarts, seniormedewerker, de
bevoegdheid de aanbestedingsdocumenten op te stellen waarin opgenomen zijn:
-

het programma van eisen;
de selectie criteria;
de gunningscriteria;
de aanbestedingswijze,

Deelname aan deze Europese aanbesteding houdt ook in dat de kosten voor externe
begeleiding op basis van het inwonersaantal van de gemeente (43.119) worden verdeeld
over alle deelnemers conform de bijlage. Dat betekent ook dat bij een eventueel kort geding
de kosten voor de inhuur van een advocaat en alle bijkomende kosten naar rato van het
inwonersaantal worden gedeeld over de deelnemende gemeenten.

Indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor een deelnemer besluit niet
deel te nemen aan Fase 2 (de uitvoeringsfase en de contractmanagementfase), dan worden
alsnog de gemaakte méérkosten voor externe begeleiding bij de overige deelnemers aan

Fase 2 (de uitvoeringsfase en de contractmanagementfase) in rekening gebracht. Duidelijk
moet zijn dat als de uitvoeringsfase eenmaal is gestart het stoppen van de deelname niet
meer mogelijk is.
En
Verleent onherroepelijk volmacht aan de gemeente Maasdonk, die in deze aanbesteding als
penvoerder van de aanbestedende dienst zal fungeren, de aanbesteding namens
volmachtgever uit te voeren.
Volmachtgever verklaart in te stemmen met deelname en het resultaat van de aanbesteding
als bindend te beschouwen.

Getekend,
De gemeente Heusden,

secretaris,

burgemeester,

J.T.A.J. van der Ven

drs. J. Hamming

