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Geachte raads- en burgerleden,
In de zomer is er een aanbestedingstraject gestart voor de Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Kleinschalig Collectief Vervoer Regio Brabant Noordoost (hierna te noemen GR- KCV). Dit
traject is nu afgerond.
Kernboodschap
De aanbesteding Gemeenschappelijke Regeling (GR) Kleinschalig Collectief Vervoer Regio
Brabant Noordoost (hierna te noemen GR- KCV) is op 23 oktober 2018 definitief gegund aan
Munckhof Taxi B.V. Het contract voor Wmo- vervoer en OV- vervoer gaat in op 1 januari 2019
en eindigt op 31 december 2021. Het is mogelijk om het contract te verlengen tot 31 december
2022 of 31 december 2023.
Munckhof Taxi B.V. heeft eerder, tot volle tevredenheid, het Regiotaxivervoer verzorgd
voor de Regio Noordoost Brabant. Munckhof Taxi B.V. maakt voor het uitvoeren van het
Regiotaxivervoer gebruik van diverse onderaannemers, waaronder Van Helvoirt Taxi Groep
B.V. uit Gemert. De implementatiefase is direct na de definitieve gunning van start gegaan.
De gemeenten die aangesloten zijn bij de GR- KCV zijn Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk,
Grave, Landerd, Meierijstad (vanaf 1/1/2019: inclusief Schijndel), Mill en Sint Hubert, Oss, Sint
Anthonis en Uden. Voor de OV-Regiotaxi is dit de Provincie Noord-Brabant.
Communicatie
Wij begrijpen dat een nieuwe vervoerder impact heeft op de dienstverlening aan onze inwoners.
Daarom is een belangrijk onderdeel van de implementatie de communicatie richting onze
klanten. De klanten van Regiotaxi Brabant Noordoost krijgen half december 2018 informatie
thuisgestuurd over de Regiotaxi vanaf 2019. Ze ontvangen hierbij onder andere een nieuwe
Regiotaxipas en een folder.
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Participatie
Het Reizigersplatform is op de hoogte van deze ontwikkelingen. De Adviescommissie Sociaal
Domein gemeente Boekel ontvangt een afschrift van deze memo, zodat ook zij geïnformeerd
zijn.
Duurzaamheid
Munckhof Taxi B.V maakt gebruik van voertuigen die elektrisch of op groen gas rijden. Het is
ook mogelijk dat de auto voorzien is van een Euro- 6 motor.
Financiën: stijging van exploitatiekosten
De gunning van de aanbesteding Regiotaxivervoer Noordoost Brabant vond plaats op basis van
kwaliteit 60% en prijs 40%. Het tarief waarvoor Munckhof zich ingeschreven heeft ligt hoger dan
het tarief van de huidige vervoerder. Hierdoor stijgen de exploitatiekosten voor de gemeenten
en provincie per 1-1-2019 met 11,6 % (inclusief NEA index per 1/1/2019 van 2,2 %).
Voor de gemeente Boekel betreft het een verwachte stijging van € 15.000 op jaarbasis. Deze
stijging van kosten wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2019 op kostenplaats 6610344433009.
Tarieven reiziger
De tarieven voor de reiziger wijzigen in 2019 niet. Het opstaptarief voor 2019 blijft € 0,89, het
kilometertarief blijft € 0,18.
De gemeentelijke kosten bestaan uit het verschil tussen het bedrag dat aan Munckhof betaald
wordt en de door de Wmo- pashouders betaalde eigen bijdrage.
Planning
Het nieuwe contract van Regiotaxi gaat in op 1-1-2019.
Wij hopen u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
College van B&W
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