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Onderwerp: aanbesteding doelgroepenvervoer
Samenvatting

De huidige overeenkomsten voor doelgroepenvervoer lopen af per 1 augustus 2023 en zijn niet
verlengbaar. Daarom wordt voorgesteld te starten met de voorbereidingen van een nieuwe
aanbesteding. Hiervoor wordt capaciteit en budget gevraagd van de deelnemende gemeenten.
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Start aanbesteding Doelgroepenvervoer

Aanleiding
De huidige overeenkomsten voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer (inclusief
planningssoftware voor routegebonden vervoer) zijn afgesloten voor de periode van 1
augustus 2016 tot en met 1 augustus 2021, met twee verlengopties van een jaar. Per 1
augustus 2023 lopen de overeenkomsten definitief af. Daarom wordt nu gestart met de
voorbereiding van een nieuwe aanbesteding.

Het doelgroepenvervoer valt op dit moment uiteen in twee percelen:
1. Routegebonden vervoer: leerlingenvervoer, jeugdwetvervoer, vervoer van en naar
Werksaam en Leekerweide
2. Vraagafhankelijk vervoer met Regiotaxi Westfriesland: Wmo vervoer

Het vraagafhankelijk vervoer wordt uitgevoerd door ZorgCentraleNederland (ZCN) en het
routegebonden vervoer door DeVierGewesten (DVG). De vervoerbedrijven verzorgen het
doelgroepenvervoer voor alle gemeenten in de regio Westfriesland: Hoorn, Medemblik,
Opmeer, Koggenland, Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen.

Het contractmanagement voor beide overeenkomsten is ondergebracht bij de gemeente
Hoorn. Daarnaast wordt ook de planning van het routegebonden vervoer en
klachtafhandeling door gemeente Hoorn uitgevoerd en heeft gemeente Hoorn een
coördinerende en controlerende rol in het facturatieproces.

Voorbereiding en globale planning
De voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding zijn begin 2022 gestart. Op dit
moment worden de huidige overeenkomsten geëvalueerd en er is een globale planning
gemaakt.

Wat

Wanneer

evaluatie huidige overeenkomsten

Februari – maart
2022

Inkoopstrategie voorbereiden

Maart 2022

voorbereiden vragen voor adviesraden

Maart 2022

start voorbereiding marktconsultatie

Maart 2022

Afstemming wethouder Hoorn aankondiging aanbesteding

14 maart 2022

Aankondiging nieuwe aanbesteding bespreken in regionaal

29 maart 2022

afdelingshoofdenoverleg (inclusief verzoek voor capaciteit)
Aankondiging nieuwe aanbesteding bespreken in het

5 april 2022

Madivosa
Aankondiging nieuwe aanbesteding bespreken in colleges

19 of 26 april

inclusief de adviesvraag aan de adviesraden en verdeling
extra kosten aanbesteding (indien nodig)
start opstellen inkoopdocumenten

April 2022

marktconsultatie

april/ mei 2022

Inkoopstrategie bespreken in het Madivosa

2 juni 2022

inkoopstrategie vaststellen in afzonderlijke colleges inclusief

14 en 21 juni

mandatering gemeente Hoorn voor het vaststellen van de
aanbestedingsdocumenten en advies van de raden

inkoopdocumenten vaststellen college Hoorn

September2022

publicatie inkoopdocumenten

September/oktober
2022

beoordelingsfase

December 2022

gunningsbesluit/collegevoorstel

December 2022 Januari-2023

voorlopige gunning

Januari - Februari-23

definitieve gunning

Februari/maart-23

implementatie

april 2023/juli 2023

Start nieuw contract

Augustus 2023

Organisatie en capaciteit
De aanbesteding wordt vooralsnog begeleid door de inkoopadviseur van ZorgInkoop regio
Westfriesland Jantonio Spataro en de (tijdelijk) contractmanager doelgroepenvervoer van
de gemeente Hoorn, Martha van der Meer. Gemeente Hoorn is, namens alle gemeenten
in de regio, de aanbestedende partij.
Per perceel wordt een werkgroep geformeerd waarvoor beleidsmedewerkers van de regio
gemeenten gevraagd worden om hieraan deel te nemen. Het gaat per perceel om
minimaal één, maar bij voorkeur twee, beleidsmedewerker(s) leerlingen/jeugdwet
vervoer en beleidsmedewerker(s) Wmo vervoer. De werkgroep heeft een actieve rol en
voert het marktonderzoek uit en produceert alle relevante documenten.
De belangrijkste documenten worden voorgelegd aan vertegenwoordigers van alle
gemeenten in een klankbordgroep. Indien mogelijk worden hiervoor geen aparte
afspraken gemaakt, maar wordt de aanbesteding geagendeerd tijdens al bestaande
overleggen waar de betrokken beleidsmedewerkers aan deelnemen. Met de leden van de
klankbordgroep worden de belangrijkste documenten besproken zoals de
aanbestedingsstrategie en aanbestedingsdocumenten.

Naar verwachting vraagt deelname aan de werkgroep circa 200 uur per persoon de
periode tot en met gunning van de opdracht en deelname aan de klankbordgroep circa 4
uur per maand.

Financiën
Als er vanuit de regio onvoldoende beleidscapaciteit beschikbaar kan worden gesteld voor
deelname aan de werkgroep dan zal hiervoor extra externe ondersteuning moeten
worden ingehuurd. Het gaat om beleidscapaciteit met ervaring op het terrein van
doelgroepenvervoer. Voorgesteld wordt om de kosten hiervan te verdelen over de
deelnemende gemeenten.

