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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 
Naam en fractie: Marlene Potjer, VVD 

Datum indiening: 30 april 2020 

Datum antwoord: 7 mei 2020 

Onderwerp: Doelgroepenvervoer, n.a.v. Gesprek 8 april jl. 

 

Inleiding 
Op 8 april jl. vond een beeld- en meningsvormend Gesprek plaats van woordvoerders over de plannen met het 
doelgroepenvervoer. Het college verdedigde bij monde van portefeuillehouder Boudewijnse en wethouder Hendriks het 
inbestedingsvoorstel van de Regio Gooi en vechtstreek, daarin technisch ondersteund door de heer Uneken, manager 
Sturing/plaatsvervangend directeur van de Regio. 
 
Een aantal uitspraken riep vragen op. 
 
Nota bene: 
Wij verzoeken - met het oog op de besluitvorming – om beantwoording op dinsdag 5 0f 6 mei (na het regulier collegeoverleg). 
 
Vraag 1 
De VVD had branchevereniging KNV gevraagd naar ‘best practices’ in het doelgroepenvervoer in Nederland. Eén van de 
voorbeelden betrof Omnibuzz, een zgn. ‘geknipte’ variant waarbij het vervoer zelf is aanbesteed, terwijl de klant- en 
klachtbehandeling bij een gemeentelijk samenwerkingsverband is belegd. Een geknipte variant biedt immers potentieel meer 
inzicht en grip op de kwaliteit en klantbeleving.  
Wethouder Hendriks (financiën) wees de ‘geknipte’ variant echter resoluut van de hand als een slecht scenario, gelet op 
“ervaringen in den lande”; de heer Uneken verwees later naar een minder goede ervaring in Barneveld waarover hij uit de 
media had vernomen, maar dat er verder bij hem geen stukken bekend waren. 
 
a) Waar baseerde de wethouder zich op bij het afwijzen van de ‘geknipte’ variant?  
b) Zijn er evaluaties of onderzoeken beschikbaar die de stellingname van het college ondersteunen? (de wethouder zegde in 

het Gesprek toe daar nog naar te kijken). 
c) Is het college nog steeds van oordeel dat de ‘geknipte’ uitvoering in zijn algemeenheid moet worden afgewezen als optie, 

of zou deze variant een compromis kunnen vormen voor het dilemma? 
 
Antwoord 
a) Afwijzen is niet aan de orde. Dit scenario is op basis van ervaringen die wij in de media1, van andere gemeenten (zoals 

Barneveld) en van onze gecontracteerde vervoerders hebben vernomen, niet nader onderzocht.  
b) Met uitzondering van de berichtgeving in de media zoals in onderstaande voetnoot opgenomen, zijn bij ons geen 

beleidsevaluaties van het regiemodel bekend.  
c) Het hangt er vanaf wat er wordt verstaan onder een geknipte uitvoering. Wij denken dat het verstandig is de planning van 

het vervoer, de klantenservice en de uitvoering van het vervoer bij één uitvoerder te organiseren, omdat dit een 
aaneengesloten keten is van dienstverlening voor onze inwoners. Het is in onze ogen ongewenst om bij zulke nauw 
verbonden taken verschillende uitvoerders te hebben.  

 
Vraag 2 
In de beantwoording van vragen naar wat de portefeuillehouders van de Regio had bewogen om voor inbesteden te kiezen 
zonder aanbesteden nader te onderzoeken, werd verwezen naar de eigen ervaringen uit het verleden van de afgelopen 10 
jaar. Dat werd in het Gesprek nog eens bevestigd. Er was geen behoefte geweest aan onderzoek, ivm de ervaringen. Later in 
het Gesprek werd toegezegd dat het college nog zou kijken of er toch stukken zijn ter onderbouwing. 
 
a) Is er een evaluatie en/of analyse beschikbaar van de aanbestedingen uit het verleden, en/of de afgelopen 10 jaar?  
b) Zo niet, acht het college het voldoende te verwijzen naar ‘ervaringen uit het verleden’ zonder verdere stukken, bij een 

controlerende taak van een gemeenteraad, van gemeenteraden? 
 

                                                                    
1 https://www.omroepgelderland.nl/speciaalvervoer, https://forseti.nl/hoe-zit-het-eigenlijk-met-regiecentrales/, file://ggv-
fs08/redirect$/h.uneken/Downloads/A8a.%20Bijlage%20-%20Evaluatierapport%20Avan.pdf, 
https://www.ovmagazine.nl/2017/09/noorden-combineert-zonder-regiecentrale-1658/ 

https://www.omroepgelderland.nl/speciaalvervoer
https://forseti.nl/hoe-zit-het-eigenlijk-met-regiecentrales/
file://///ggv-fs08/redirect$/h.uneken/Downloads/A8a.%20Bijlage%20-%20Evaluatierapport%20Avan.pdf
file://///ggv-fs08/redirect$/h.uneken/Downloads/A8a.%20Bijlage%20-%20Evaluatierapport%20Avan.pdf
https://www.ovmagazine.nl/2017/09/noorden-combineert-zonder-regiecentrale-1658/


Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 
 
Antwoord 
a) Aanvullend op de door ons gestuurde memo (bijlage 5) is op 30 november 2018 het volgende rapport besproken in het 

portefeuillehoudersoverleg sociaal domein: https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/11/6.0-
Doelgroepenvervoer-mobiliteitsnetwerk.pdf. Verder zijn er geen evaluaties beschikbaar.  

b) De colleges hebben de gemeenteraden meegenomen in de procedure tot inbesteding. Zoals in eerdere antwoorden is 
aangegeven, is het vertrekpunt nooit geweest om het in- en aanbesteden met elkaar te vergelijken. De gezamenlijke 
colleges in de regio hebben met elkaar bekeken welke knelpunten wij en onze inwoners ervaren. Vervolgens hebben wij 
onderzocht of de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen gerealiseerd kunnen worden met inbesteden. De resultaten 
van dit traject liggen nu voor aan de gemeenteraden.  

 
Vraag 3 
Namens het college merkte de portefeuillehouder op dat er (nog) geen sprake was (geweest) van een beslissing over 
inbesteden.  
 
a) Na afronding van het onderzoek luidde de Raadsmededeling van 28 mei 2019: “kennisnemen van het voorgenomen 

besluit tot inbesteden”. Hoe moet deze Raadsmededeling worden gelezen in het licht van bovenstaande uitspraak?  
b) Het portefeuillehouderoverleg, c.q. het college, verkeerde in de veronderstelling dat het zelfstandig kon besluiten tot 

inbesteding, zo is te lezen in dezelfde Raadsmededeling onder het kopje ‘bevoegdheid’.  
Klopt het dat deze veronderstelling bij nader inzien - in materiele zin – onjuist is, omdat de Gemeenschappelijke Regeling 
moet worden aangepast (een bevoegdheid van de gemeenteraad/-raden, met 2/3 van de deelnemende gemeenten)? 

 
Antwoord 
a) De term ‘voorgenomen besluit’ is mogelijk ongelukkig. In de raadsmededeling is opgenomen dat het besluit genomen is 

tot het starten van de procedure tot inbesteden. Citaat uit de Openbare Besluitenlijst d.d. 28 mei 2019: 
Raadsmededeling inbesteden doelgroepenvervoer  
B&W besluiten:  
1. Kennis te nemen van het haalbaarheidsonderzoek ‘Verbetering doelgroepenvervoer’;  
2. Regio Gooi en Vechtstreek opdracht te geven een procedure te starten tot het inbesteden en bundelen van de 
uitvoering van:  
i. het Wmo-taxi vervoer per 1 januari 2021;  
ii. het leerlingenvervoer per 1 augustus 2021; iii. het jeugdhulpvervoer per 1 augustus 2021; 
iv. het dagbestedingsvervoer op een later te bepalen moment.  
3. Regio Gooi en Vechtstreek opdracht te geven voorstellen aan het college te doen voor de inrichting van de 
gemeentelijke aansturingstaken (beleid, overeenkomst, verordening, contractbeheer, toegang en toewijzing). 
4. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsmededeling.  
5. Een definitief besluit te nemen zodra alle juridische en financiële risico’s duidelijk zijn en naar tevredenheid zijn 
opgelost. 

b) Artikel 8 van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek biedt het kader voor het onderbrengen van 
taken van het college. Op basis van dit artikel is de raadsmededeling opgesteld. Colleges kunnen besluiten tot het 
overdragen van taken van het college. Overigens is, na vaststelling van de regionale samenwerkingsagenda, afgesproken 
om het besluit tot inbesteden voor te leggen aan de gemeenteraden. Voor het aangaan van een deelneming is de Wet 
gemeenschappelijke regeling leidend. Artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht het Regiobestuur 
om wensen en bedenkingen op te halen ten aanzien van de voorgenomen deelneming. Het gaat er niet om een 
bevoegdheid van de gemeenteraad, maar om een plicht van het Regiobestuur om deze wensen en bedenkingen mee te 
wegen in de besluitvorming tot het aangaan van een deelneming.   

 
Vraag 4 
In het Gesprek schetste wethouder Hendriks een praktijk van wisselende chauffeurs bij het scenario van aanbesteden, omdat 
gewerkt wordt met onderaannemers. Voor bepaalde doelgroepen is dat onwenselijk en aanleiding voor stress. 
N.a.v. vragen van het raadslid Le Noble bleek uit de beantwoording van de heer Uneken later dat ook in het inbesteed 
doelgroepenvervoer sprake zal zijn van een flexibele schil met onderaannemers.  
 
a) Kunt u deze lezing bevestigen? 

Is het daarmee correct te veronderstellen dat in beide scenario’s sprake zal zijn van onderaannemers? 
b) Acht u het mogelijk de grootte van een flexibele schil in een scenario van aanbesteding, door eisen in de aanbesteding, te 

beperken?  
c) Is het correct te veronderstellen dat het argument van onderaannemers niet onderscheidend is (c.q. hoeft te zijn) voor de 

afweging inbesteden en aanbesteden? 
 
Antwoord 
a) Voor het opvangen van de piekdrukte is het uitgangspunt zo min mogelijk onderaannemers in te zetten, in een flexibele 
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schil. Bij inbesteden is deze flexibele schil van onderaannemers minder groot dan bij aanbesteden. 
b) Wij verwachten dat dit aspect wordt meegenomen in het onderzoek van Trafficon. Aanbestedende diensten zijn 

gehouden aan de gids proportionaliteit: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden/documenten/richtlijnen/2016/04/01/gids-proportionaliteit-1e-
herziening.  

Er is waarschijnlijk wel de mogelijkheid om dit te verzoeken in de eisen/wensen, waarbij de kans reëel is dat dit door de 
markt gezien wordt als eis/wens waarbij de vrije marktwerking beperkt wordt. Tevens zal dit kostprijsverhogend werken, 
omdat de financiële risico’s van aanbieders bij verlies van het contract en fluctuatie van de vraag afgedekt moeten 
worden.  

c) Zie a. De inzet is dat er zo min mogelijk onderaannemers worden ingezet. Daarmee is inbesteden onderscheidend. De 
mate van zeggenschap van gemeenten over de bedrijfsvoering van de uitvoerende partij eveneens. Met inbesteden 
kunnen de gemeenten hierop sturen. Met aanbesteden zijn de mogelijkheden om mee te sturen beperkter.  
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