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Inleiding 

Op 5 juni ontving de raad een raadsmededeling, waarin uiteengezet werd dat er een voorgenomen besluit is 
genomen om het doelgroepen vervoer in de Regio Gooi en Vechtstreek in te besteden, te beginnen met het 
leerlingenvervoer en het WMO vervoer. 
 
Bij deze raadsmededeling werd een onderzoek meegestuurd waarin is onderzocht of het mogelijk is om het 
doelgroepenvervoer in te besteden. 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd door een consultancybureau dat sinds augustus 2018 bestaat. De directeur van IXAT 
Trading en Consultancy was tot juni 2018 algemeen directeur van het in die maand failliet gegane bedrijf Verhoeff 
taxivervoer. Verhoeff was een van de leveranciers van WMO vervoer in de regio Gooi en Vechtstreek. IXAT 
Trading en Consultancy heeft dit onderzoek uitgevoerd met hulp van zijn voormalig adjunct directeur bij Verhoeff. 
 
Hart voor BNM heeft over het onderzoek en het voorgenomen besluit de volgende vragen: 
 
Vraag 1 

Zijn er, naast het inbesteden van het doelgroepenvervoer, ook andere alternatieven onderzocht om het 

doelgroepenvervoer te optimaliseren, zoals bijvoorbeeld meer flexibele mogelijkheden voor vervoerders in 

het aanbestedingsbestek te brengen of de prijs te verhogen? Indien dit is onderzocht, is dit rapport 

beschikbaar? Indien dit niet is onderzocht, waarom is direct overgegaan tot onderzoeken van het meest 

verregaande alternatief van inbesteding? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 2 

Verwacht het college dat gezien de beperkte ervaring van IXAT in consultancy en specifiek in het inbesteden 

van commerciële taken naar een gemeente, er voldoende rekening is gehouden met de extra risico’s en 

(overhead)kosten die deze procedure en organisatie met zich meebrengt? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 3 

In het rapport is te lezen dat de conclusies ten aanzien van de kosten gemaakt zijn op basis van de aanname 

dat de in te besteden chauffeurs onder de Taxi CAO kunnen vallen en niet onder de gemeente CAO. Op basis 

waarvan heeft IXAT deze aanname gedaan, en welke rechtsvorm wordt er dan gekozen in relatie tot de 

directe invloed die de regio wil hebben op het taxivervoer? 
 
Antwoord 
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Vraag 4 

Op basis van het rapport wordt verwacht dat commerciële taxibedrijven in de regio die uit de markt geconcurreerd 
zullen worden door de inbesteding van het doelgroepenvervoer “niet zullen staan te juichen”. In hoeverre is er 
naar aanleiding van dit onderzoek zekerheid dat dit naast gemor niet ook kan leiden tot claims in het kader van de 
wet Overheid en Markt 
 
Antwoord 
 
 
 
Vraag 5 

Een van de belangrijke redenen die wordt genoemd voor inbesteding, is dat het voor de Regio mogelijk is 

inwoners op te leggen dat zij niet op piekdrukte (van het leerlingen vervoer) gebruik kunnen maken van het 

WMO vervoer, en voor een commerciële leverancier niet. Hoe verhoudt dit uitgangspunt zich tot de voordelen 

van inbesteding voor inwoners waar in het plan over gesproken wordt? 
 
Antwoord 
 
Vraag 6 

Is het bedrijf IXAT en/of een van de onderzoekers ook betrokken bij het vervolg van het traject, waarbij de 

inbesteding van het doelgroepen vervoer wordt voorbereid om de mogelijkheid te hebben te kunnen starten 

per 1 januari 2020? 
 
Antwoord 
 


