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3 Start aanbesteding doelgroepenvervoer
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ADVIES
U wordt voorgesteld om akkoord te gaan met:
1. de voorbereiding van een regionale aanbesteding van het doelgroepenvervoer
2. de mogelijke extra kosten voor deelname aan de werkgroep aanbesteding onder alle
gemeenten te verdelen indien inhuur noodzakelijk blijkt

TOELICHTING
1. Inleiding
De overeenkomsten met de huidige vervoerders van het doelgroepenvervoer (Wmo vervoer en
leerlingenvervoer/jeugdwetvervoer) lopen af per 1 augustus 2023 en kunnen niet meer worden
verlengd. Daarom wordt nu gestart met de voorbereiding van een nieuwe aanbesteding van
beide typen vervoer.

2. Belang van regionale aanpak
Voor het doelgroepenvervoer zijn regionale overeenkomsten afgesloten. De gecontracteerde
vervoerders verzorgen het vervoer in alle deelnemende gemeenten in de regio (Hoorn,
Drechterland, Stede Broec, Enkhuizen, Medemblik, Opmeer, Koggenland). De te starten
aanbesteding betreft opnieuw het doelgroepenvervoer in de hele regio.
3. Pact van Westfriesland 7.1
Niet van toepassing.
4. Toelichting advies
1. Er is geen mogelijkheid de huidige overeenkomsten te verlengen. Een nieuwe aanbesteding is
noodzakelijk.
2. Het leveren van voldoende beleidscapaciteit voor deelname aan de werkgroep aanbesteding is
een regionale verantwoordelijkheid. Daarom wordt voorgesteld de kosten te verdelen over alle
gemeenten indien deze capaciteit niet geleverd kan worden en hiervoor extra capaciteit moet
worden ingehuurd.

5. Financiën
Er zijn financiële consequenties als er geen beleidscapaciteit kan worden geleverd voor deelname
aan de werkgroep aanbesteding en deze moet worden ingehuurd. De kosten hiervan worden
verdeeld over alle deelnemende gemeenten.
Vervolgstappen in proces.
Bestuurlijke besluitvorming
In het volgende Madivosa wordt de inkoopstrategie voorgelegd waarin de belangrijkste
uitgangspunten voor de aanbesteding zijn opgenomen. Deze aankondiging en de inkoopstrategie
worden ook voorgelegd aan de colleges van de deelnemende gemeenten waarbij voorgesteld
wordt dat het college van de gemeente Hoorn de aanbestedingsdocumenten vaststelt. In de
bijlage is een grove planning opgenomen voor de verdere voorbereidingen van de aanbesteding.
Communicatie
Communicatie is opgenomen in de globale planning. Communicatie met de deelnemende
gemeenten vindt plaats via de werkgroep en klankbordgroep. De adviesraden worden
geïnformeerd en om advies gevraagd. De aanbestedingsdocumenten worden gepubliceerd op
Tenderned.

