
Per 1 november 2019 zijn Kersten en HMC gecontracteerd om de levering van hulpmiddelen en de verdere 
dienstverlening zoals onderhoud en reparaties uit te voeren voor zes Achterhoekse gemeenten, waaronder de 
gemeente Oude IJsselstreek. 

Vanaf de start van de overeenkomst op 1 november 2019 zijn er problemen geweest met HMC. Nieuwe 
voorzieningen werden niet tot nauwelijks uitgeleverd en reparaties aan bestaande voorzieningen werden vaak 
helemaal niet of niet naar behoren uitgevoerd. Er zijn op verschillende momenten hierover gesprekken gevoerd met 
HMC, met de uitvoerende managers tot aan de directeur. Continue is er een beeld geschetst dat er bijna een 
oplossing was voor de financiële problemen. Begin maart was er nog steeds geen verbetering zichtbaar en daarom is 
besloten om HMC in gebreke te stellen. De termijn om de problemen op te lossen is verlopen op 1 april 2020. 

Op 3 april 2020 is HMC failliet verklaard door de rechtbank Rotterdam. De curator die was aangesteld door de 
rechtbank heeft verklaard gedurende 11 weken de dienstverlening beperkt door te zetten en deze tijd te gebruiken om 
oplossingen te onderzoeken. Deze oplossing is op 26 mei gepresenteerd; Kersten gaat, wanneer minstens 2/3 van de 
gemeenten die een overeenkomst met HMC hebben akkoord gaan, de boedel van HMC overnemen. Kersten is op dit 
moment één van de twee organisaties binnen onze overeenkomst. Met deze partij zijn in een eerder stadium 
gesprekken gevoerd over het eventueel overnemen van de cliënten van HMC, indien er geen oplossing geboden zou 
worden door de curator. 

Om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen en een verbetering van de dienstverlening voor cliënten is besloten 
om niet het proces van Kersten met de overige gemeenten af te wachten maar het contract met HMC te ontbinden per 
30 juni. De cliënten van HMC worden dan per 1 juli overgedragen aan Kersten, contractueel kan dit ook, aangezien 
Kersten de andere contractpartij is. Cliënten zullen daarover een brief ontvangen.
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