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ONDERWERP

Ontwikkeling aanbesteding doelgroepenvervoer
Geachte leden van de raad,
Aanleiding
De Walcherse gemeenten bevinden zich in het eindstadium van de aanbesteding
doelgroepenvervoer. Samen zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van dit
vervoer aan inwoners die niet in staat zijn zelfstandig te reizen of gebruik te maken van
openbaar vervoer. Ook vervoersvoorzieningen voor kwetsbare leerlingen of leerlingen die
voldoen aan het afstandscriterium naar de dichtstbijzijnde passende onderwijsvoorziening
vallen onder dit contract. De huidige overeenkomst doelgroepenvervoer eindigt op 31 juli
2019 voor het leerlingenvervoer en op 31 augustus 2019 voor het overige
doelgroepenvervoer en de haltetaxi – in opdracht van de Provincie Zeeland besteden de
Walcherse gemeenten ook aanvullend openbaar vervoer in de vorm van de haltetaxi aan.
Informatie
De aanbestedingsprocedure doelgroepenvervoer bevindt zich in de afrondende fase. De
opdracht is voorlopig gegund. De aanbestedingsstukken zijn in januari 2019 vertrouwelijk
aan het college aangeboden en begin maart heeft instructie van de beoordelingscommissie
plaatsgevonden.
De aanbestedingsprocedure heeft (ten opzichte van de oorspronkelijke planning) enige
vertraging opgelopen. Dit hield verband met het feit dat de gemeenten een signaal
ontvingen dat er voorafgaand aan de aanbestedingsprocedurecontacten hebben
plaatsgevonden tussen een marktpartij en een lid van het aanbestedingsteam.
De gemeenten hebben daarop besloten het openen van de digitale kluis (waar offertes van
inschrijvers zijn verzameld) met 14 dagen op te schorten, om na te gaan of en hoe de
aanbesteding doelgroepenvervoer kon worden voortgezet. Gebleken is dat het contact geen
effect heeft gehad op de mededinging en de aanbestedingsprocedure rechtmatig kon
worden voorgezet. De geïnteresseerde marktpartijen zijn hierover via Negometrix
geïnformeerd. Overigens heeft de betreffende deelnemer besloten niet deel te nemen aan
de aanbesteding.
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Inmiddels heeft de beoordeling van de ingediende offertes plaats gevonden en is de
opdracht voorlopig gegund. Het routevervoer is voorlopig gegund aan Hala Zeeland B.V. en
het vraagafhankelijk vervoer is voorlopig gegund aan Taxi de Vlieger Zierikzee B.V.
De afgewezen inschrijvers hebben tot en met 4 juni a.s. de mogelijkheid om zich door middel
van een kort geding te verzetten tegen de voorgenomen gunningsbeslissingen. Het komt
overigens in deze branche regelmatig voor dat een afgewezen inschrijver besluit een
juridische procedure te starten.
Financiën
De totale lasten inclusief prijsverhoging zullen, bij een gelijk klantaantal, uitkomen op
€ 1.711.000,- vanaf het jaar 2020. Voor het jaar 2019 wordt € 1.630.000 aan kosten voor het
doelgroepenvervoer verwacht.
In de gemeentelijke Programmabegroting 2019 is een structureel budget van € 1.560.000
beschikbaar.
De additionele lasten van € 70.000 voor het jaar 2019 verwerken wij in de eerste
bestuursrapportage 2019. De kosten voor 2020 en verder (€ 151.000) verwerken wij
structureel in de Kadernota 2020.
Artikel 12
Het doelgroepenvervoer is onderdeel van het vervolgonderzoek artikel 12 sociaal domein en
werk & inkomen. Dit betekent dat alle additionele uitgaven voor akkoord voorgelegd worden
aan de provincie Zeeland als toezichthouder en de artikel 12 inspecteur.
De gemeenten hopen dat op korte termijn de aanbestedingsprocedure definitief kan worden
afgerond en de overeenkomsten kunnen worden gesloten, zodat de vervoerders op basis
van deze aanbesteding het vervoer kunnen uitvoeren, en onze inwoners die niet zelfstandig
in de vervoersbehoefte kunnen voorzien gebruik kunnen maken van kwalitatief en
betrouwbaar doelgroepenvervoer.
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