
MEMO aan Raad

Aan : De raad van gemeente Noodoostpolder

Van : Het college

Datum : 9 april 2020

Onderwerp : Faillissement Hulpmiddelencentrum (HMC) en de gevolgen

Dit memo informeert u over het faillissement van het Hulpmiddelencentrum (HMC) en over de 
stappen die wij de komende periode zetten.. 

Het Hulpmiddelencentrum is failliet
Afgelopen vrijdag 3 april jl. ontvingen wij het bericht van de rechtbank Rotterdam dat het 
Hulpmiddelencentrum (HMC) failliet is verklaard en dat er twee curatoren zijn aangesteld voor de 
afwikkeling van dit faillissement. 

Eerder brachten wij u al op de hoogte van de financiële problemen die het HMC had. Ook hebben wij 
meermaals ons ongenoegen geuit over de daaruit voortvloeiende slechte service van het HMC. In de 
afgelopen maanden hebben wij veel energie gestoken in de problemen rondom het HMC. Zo is 
Wethouder Marian Uitdewilligen naar aanleiding van Kamervragen op bezoek geweest bij het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij sprak in Den Haag over haar ongenoegen als 
het gaat om de leveringen van hulpmiddelen door het Hulpmiddelencentrum en de 
verantwoordelijkheid van de gemeente voor haar inwoners.

Ook al in eerdere periodes zijn noodoplossingen buiten het HMC gezocht. Dit betekende concreet dat 
wanneer het HMC niet of te laat leverde, wij de opdracht aan hen introkken en een nieuwe opdracht 
gaven aan Welzorg.

Er volgt een overgangsperiode waarin de inwoners hun hulpmiddel kunnen blijven gebruiken
De raamovereenkomst met HMC komt te vervallen. De curatoren hebben aangegeven dat inwoners 
die gebruik maken van een hulpmiddel deze kunnen blijven gebruiken. De curatoren hebben met de 
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) een overeenstemming bereikt over een boedelkrediet voor 11 
weken. Binnen deze overgangsperiode proberen de curatoren de activiteiten en de middelen zo goed 
mogelijk over te dragen aan andere leveranciers. 

Als college houden we dit proces nauwlettend in de gaten en staan wij in contact met de aangestelde 
curatoren en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Nieuwe aanbesteding voor hulpmiddelen in volle gang
Samen met de gemeenten Dronten en Urk zijn de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding 
voor de hulpmiddelen in volle gang. Voor nu hebben we een overbruggingsovereenkomst met 
Welzorg tot het moment dat er via een nieuwe aanbesteding contracten zijn aangegaan. Ook de 
nieuwe aanbesteding is in deze overgangsperiode een proces geworden dat extra aandacht vergt, en 
dat ook onzekerheid met zich meebrengt. Samen met de aangestelde curatoren, en de VNG waar 
nodig, zullen wij in dit proces constant op zoek gaan naar de best passende oplossingen.



Onze inwoners worden nog deze week geïnformeerd 
Er is een brief gestuurd naar onze inwoners die over een hulpmiddel van HMC beschikken. 

Vervolgstappen
Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.


