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ADVIES
1.

Kennis te nemen van de nieuwe bruikleenovereenkomst Wmo hulpmiddelen Medipoint.

2.

Mevrouw M. de Wit, vestigingsmanager bij Medipoint, met ingang van 15 februari 2021, te machtigen voor het
besluiten tot het aangaan van individuele bruikleenovereenkomsten bij het in bruikleen geven van een
hulpmiddel (verstrekt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015).

3.

Aan de burgemeester: Mevrouw M. de Wit, vestigingsmanager bij Medipoint, met ingang van 15 februari
2021, volmacht te verlenen om de gemeente te vertegenwoordigen bij ondertekening van individuele
bruikleenovereenkomsten bij het in bruikleen geven van een hulpmiddel (verstrekt op grond van de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015).

B en W Adviesnota
Samenvatting
Met ingang van 1 december 2020 heeft de gemeente een raamovereenkomst gesloten met Medipoint B.V.
voor de levering van Wmo-hulpmiddelen (MGR2020.3). In verband hiermee is een nieuwe
bruikleenovereenkomst opgesteld, welke bij het in bruikleen geven van hulpmiddelen aan inwoners van
de gemeente Venray dient te worden gesloten. De aanvraag van een hulpmiddel komt via de toegang van
de gemeente Venray binnen, na het onderzoek wordt vanuit de gemeente Venray de opdracht uitgezet
naar Medipoint voor het leveren van een hulpmiddel aan de klant. Door Medipoint te machtigen voor het
aangaan van individuele bruikleenovereenkomsten, kan er efficiënter gewerkt worden, omdat de
bruikleenovereenkomst bij het afleveren van het hulpmiddel meteen getekend kan worden en deze niet
eerst naar de gemeente hoeft voor ondertekening.
Het college wordt gevraagd om Medipoint te machtigen voor het aangaan van individuele
bruikleenovereenkomsten. Tevens wordt voorgesteld om de burgemeester Medipoint een volmacht te
laten verlenen voor ondertekening van de individuele bruikleenovereenkomsten.

Beoogd resultaat
In de bruikleenovereenkomst worden rechten en plichten van eigenaar (gemeente) en gebruiker
vastgelegd.

Argumenten
1.1

Vanwege de nieuwe overeenkomst met Medipoint een nieuwe bruikleenovereenkomst in gebruik
genomen wordt.
De overeenkomst is opgesteld door Medipoint, de MGR en de betrokken gemeenten. Alle
regiogemeenten gaan gebruik maken van deze bruikleenovereenkomst. Hierin zijn de rechten en
plichten van de eigenaar (de gemeente) en de gebruiker vastgelegd.

2.1

Met het oog op efficiënte bedrijfsvoering het machtigen van Medipoint gewenst is
De aanvraag van een hulpmiddel gebeurt bij de gemeente en na het onderzoek zet de gemeente de
opdracht tot het leveren van een hulpmiddel uit bij Medipoint. De leverancier kan de standaard
bruikleenovereenkomst meteen bij levering laten ondertekenen. En het hulpmiddel kan meteen in
gebruik genomen worden door de klant. De door beide partijen getekende overeenkomst wordt met
de factuur naar de gemeente gestuurd.

Risico’s
N.v.t.

Kanttekeningen
N.v.t.

Communicatie
Gebruikers hoeven niet actief te worden geïnformeerd. Nieuwe gebruikers krijgen automatisch de nieuwe
bruikleenovereenkomst. De huidige gebruikers krijgen de nieuwe overeenkomst op het moment dat zij
een nieuw hulpmiddel krijgen.

Financiële gevolgen
N.v.t.

Personele/organisatorische gevolgen
N.v.t.

B en W Adviesnota
Juridische gevolgen
Het voorstel is om deze bruikleenovereenkomst met ingang van 15 februari 2021 te gaan gebruiken,
nadat de colleges van alle betrokken gemeenten de volmacht hebben verleend voor ondertekening door
Medipoint.

Rechtmatigheid
N.v.t.

Fatale termijnen
Besluitvorming dient plaats te vinden voor 15 februari 2021.

Vervolgtraject besluitvorming
N.v.t.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen
Bruikleenovereenkomst Wmo hulpmiddelen Medipoint
Machtiging en volmachtsbesluit Medipoint

Naslagwerk
N.v.t.

Individuele Bruikleenovereenkomst Wmo-hulpmiddel
Soort hulpmiddel:
Merk/type omschrijving:
Framenummer (fabrikant):
Startdatum bruikleen:
Beschikkingsnummer Gemeente:
Ondergetekenden:
A.

Gemeente……………..

Hierna genoemd: Gemeente;
B.

De heer/mevrouw:

Adres:
Postcode :
Woonplaats:
Geboortedatum :
Hierna genoemd: de Bruiklener
In aanmerking nemende:
Dat aan deze bruikleenovereenkomst ten grondslag ligt de tussen de Gemeente en Medipoint gesloten
raamovereenkomst. De gemeente heeft de vestigingsmanager van Medipoint gemachtigd om deze
bruikleenovereenkomst te ondertekenen.
Verklaren te zijn overeengekomen dat de Gemeente het genoemd hulpmiddel beschikbaar stelt aan de Bruiklener.
Ingaande op de vermelde startdatum, onder de hierna vermelde bruikleenvoorwaarden en overige bepalingen:
Artikel 1: Wat mag u van Medipoint verwachten?
A. Medipoint stelt namens de Gemeente aan Bruiklener een Wmo-hulpmiddel ter beschikking dat geheel voldoet
aan de daarvoor geldende kwaliteits- en functionele eisen.
B. Medipoint staat er voor in dat de Bruiklener het Wmo-hulpmiddel gedurende de looptijd van de
bruikleenovereenkomst ongestoord kan gebruiken, tenzij het Wmo-hulpmiddel wegens preventief onderhoud,
reparatie of aanpassing tijdelijk niet ter beschikking van Bruiklener is.
C. Medipoint heeft voor het onderhoud en de uitvoer van reparaties een all-in raamovereenkomst
afgesloten met de gemeente.
D. Medipoint onderhoudt en repareert het aan de Bruiklener ter beschikking gestelde Wmohulpmiddel binnen Nederland en tot 30 km buiten de landsgrens.
E. De kosten van de regelmatige controle- en onderhoudsbeurten van het Wmo-hulpmiddel en
indien van toepassing van de verplichte WA-verzekering, zijn voor rekening van Medipoint.
Artikel 2: Wat wordt er van de Bruiklener verwacht?
A. Bruiklener accepteert het genoemde Wmo-hulpmiddel door ondertekening van de bruikleenovereenkomst en
verklaart daarmee dat het hulpmiddel volledig werkzaam en in goede staat verkeert op het moment van
overdracht op diens woon- of verblijfadres.
B. Bruiklener gaat zorgvuldig om met het in gebruik gegeven Wmo-hulpmiddel.
C. Bruiklener komt stipt de voorschriften na, zoals deze door Medipoint zijn bijgeleverd (gebruikershandleiding)
met betrekking tot het gebruik, de bediening en het onderhoud.
D. Bruiklener zorgt zelf voor het schoonhouden, voldoende bandenspanning en het op de juiste wijze laden van
een eventueel aanwezige accu en laat alle overige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en schadeherstel
door Medipoint uitvoeren.
E. Bruiklener brengt geen veranderingen aan het Wmo-hulpmiddel zonder toestemming van Medipoint. Indien
Bruiklener zonder toestemming veranderingen aanbrengt komen de kosten van het verwijderen en het herstel
naar de originele staat volledig voor diens rekening.
F. Bruiklener zal de voorziening niet vervreemden, verkopen, verpanden, belenen of in bruikleen aan derden
geven.

G. In geval van tussentijdse storing, schade en calamiteiten stelt Bruiklener Medipoint hiervan terstond in kennis.
Indien Bruiklener dit niet op tijd doet, zijn eventuele vervolgkosten voor rekening van Bruiklener.
H. Bruiklener laat personeel van Medipoint, of in overleg met Gemeente ingeschakelde derden toe voor controle,
onderhoud en reparatie van het Wmo-hulpmiddel.
I. Reparaties en kosten van vervanging van onderdelen, noodzakelijk ten gevolge van opzet, schuld en/of
nalatigheid van zijde van Bruiklener komen voor rekening van Bruiklener. Dit is van toepassing:
1. indien het hulpmiddel onbeheerd wordt geparkeerd in openbare ruimtes en wanneer de Bruiklener
niet zorg draagt voor het diefstal veilig stallen;
2. het hulpmiddel te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld;
3. het hulpmiddel in gebruik geeft bij derden;
4. roekeloos gedrag waaruit schade voortvloeit;
5. wanneer er sprake is van middelen-misbruik.
J. Bruiklener (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, c.q. erfgenaam) stelt de Gemeente onmiddellijk in
kennis, indien het Wmo-hulpmiddel niet meer wordt gebruikt.
K. Het is Bruiklener niet toegestaan zijn Wmo-hulpmiddel mee te nemen naar het buitenland meer dan 30 km
buiten de landsgrens, tenzij sprake is van een hulpmiddel waarvan de Bruiklener volledig afhankelijk is. In dat
geval is Bruiklener verplicht toestemming te vragen voor het meenemen van het hulpmiddel aan Medipoint en
aan de Gemeente. Alle kosten aan het Wmo-hulpmiddel tijdens het verblijf in het buitenland zijn in beginsel
voor Bruiklener. Bruiklener zorgt ook voor een adequate verzekering van het hulpmiddel.
L. Bruiklener verzekert zichzelf door middel van een WA-verzekering voor schade aan het hulpmiddel door eigen
toedoen en sluit, indien nodig, een reisverzekering af voor schade tijdens verblijf in het buitenland. De
gemeente is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van enig zichtbaar of niet verborgen gebrek aan
de voorziening en voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de voorziening. Bruiklener moet zich
hiervoor verzekeren of degene aanspreken, die verantwoordelijk is voor het ontstaan van de schade.
M. Het is niet toegestaan meer personen plaats te laten nemen op de Wmo-voorziening dan het aantal gebruikers
waar de voorziening voor gemaakt is.
N. Bruiklener dient zich ten allen tijde, bij gebruik van een voorziening voor vervoer in de Openbare ruimte, aan
de geldende verkeersregels te houden.
O. Bruiklener meldt een verhuizing onmiddellijk bij de eigen gemeente en de nieuwe gemeente. Bruiklener mag
het hulpmiddel niet zonder toestemming van de eigen gemeente meenemen.
P. Bruiklener (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, c.q. erfgenaam) geeft het hem/haar ter
beschikking gestelde Wmo-hulpmiddel, na een verzoek om teruggave door Gemeente binnen vijf
werkdagen terug in dezelfde staat waarin het Wmo-hulpmiddel is aanvaard, behoudens normale
slijtage en veroudering. Indien dit niet het geval is de Gebruiker behouden een vergoeding te betalen
voor de verminderde staat van de voorziening.
Artikel 3: Wanneer eindigt deze bruikleenovereenkomst?
A. Deze bruikleenovereenkomst eindigt, op het moment dat:
a. Bruiklener overlijdt;
b. Gemeente de in deze bruikleenovereenkomst genoemde beschikking intrekt; bijv. bij oneigenlijk
gebruik van het hulpmiddel;
c. Bruiklener de in deze bruikleenovereenkomst genoemde Wmo-hulpmiddel teruggeeft;
d. Bruiklener zijn hoofdverblijf niet meer in de gemeente heeft.
B. De Gemeente is gerechtigd deze bruikleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven
buiten rechte te ontbinden, indien de Gebruiker, ook na een schriftelijke aanmaning waarin een
redelijke termijn is gesteld, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze bruikleenovereenkomst
te voldoen.
Uw Privacy
Medipoint verwerkt voor de uitvoering van de raamovereenkomst met de Gemeente persoonsgegevens van de
bruiklener. Medipoint gebruikt deze gegevens enkel en alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
namelijk het leveren, onderhouden en beheren van Wmo hulpmiddelen en de facturatie daarvan aan De
Gemeente. Het volledige privacy-statement is beschikbaar op onze website www.medipoint.nl.
Bruiklener geeft wel/geen* toestemming voor het gebruik van hierna opgenomen emailadres voor
communicatie tussen Medipoint en Bruiklener.
(* doorhalen wat niet van toepassing is en paraaf Bruiklener ter bevestiging: _________ )

Emailadres: _______________________________

Aldus opgemaakt en rechtsgeldig ondertekend in
tweevoud.
Te

, datum;

Medipoint B.V.,
Bevoegd namens de Gemeente,

Mevrouw M. de Wit
Vestigingsmanager
Medipoint

Bruiklener;

……………………………………………………….

MACHTIGING- VOLMACHT BESLUIT
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VENRAY
EN
DE BURGEMEESTER VAN VENRAY
Ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft
Gelet op


Artikel 160 en 171 Gemeentewet

Overwegende dat


De bruikleenovereenkomst gesloten wordt op grond van de Wmo 2015;



Met ingang van 1 december 2020 de gemeente een raamovereenkomst heeft gesloten met



Medipoint B.V. direct contact heeft met de klant bij de aflevering van het Wmo-hulpmiddel

Medipoint B.V. voor de levering van Wmo-hulpmiddelen (MGR2020.3);
dat door gemeente Venray is toegewezen;


Het daarom praktisch is, om deze overeenkomsten te laten ondertekenen door Medipoint
B.V.

BESLUITEN
1. De bevoegdheid ex. artikel 160 lid 1 sub d Gemeentewet tot het ondertekenen van
bruikleenovereenkomsten bij het in bruikleen geven van een hulpmiddel (verstrekt op
grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) per 15 februari 2021 te
machtigen aan Mevrouw M. de Wit, vestigingsmanager bij Medipoint.
2. Voor de bevoegdheid ex. artikel 171 gemeentewet per 15 februari 2021 volmacht te
verlenen aan Mevrouw M. de Wit, vestigingsmanager bij Medipoint. Deze volmacht geldt
uitsluitend voor de afhandeling van het besluit zoals genoemd onder 1.
Het college van burgemeester en wethouders van Venray,

L.M.C. Winants, burgemeester

De burgemeester,

L.M.C. Winants

E.G.J. Voorn, secretaris

