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Datum: 27 januari 2015 Nr: 
Van: het college van burgemeester en wethouders 
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 
Kopie aan: T. van de Hurk, M.Vriens, H.hermans, M. Schoones, S. de Bruijn, P. Ros 
Onderwerp: Informeren over procedure aanbesteding deeltaxi 2016 

Inleiding 
In 2009 heeft onze gemeente de (toenmalige) gemeenschappelijke regeling 'Beheer en 
ontwikkeling kleinschalig collectief vervoer West-Brabant' de opdracht gegeven voor het 
aanbesteden en contracteren van het deeltaxivervoer. Na een Europese aanbesteding werd 
Personen- en Zorgvervoer Nederland B.V. (PZN) uit Tilburg vanaf 1 januari 2010 de 
contractpartij en uitvoerder van het deeltaxivervoer. 

Omdat het lopende contract eind van het jaar afloopt, dient het deeltaxivervoer van de Wmo 
voor 1 januari 2016 opnieuw Europees worden aanbesteed. 

Overeenkomstig de gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) van 
de 18 West-Brabantse gemeenten heeft het college besloten de bestuurscommissie KCV de 
opdracht tot aanbesteding en gunning te geven. Het college is hierbij akkoord gegaan met de 
Nota van Uitgangspunten. 

Doel 
De Raad te informeren over de opdrachtvertrekking aan de bestuurscommissie KCV en de 
verdere procedure voor de aanbesteding en contractering van het deeltaxivervoer van Wmo-
gerechtigde reizigers uit de gemeente Roosendaal / van OV-regiotaxireizigers 

Informatie 
Begin 2014 is gestart met het voorbereiden van de aanbesteding van het deeltaxivervoer. 
Hierbij zijn de beleidscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) en de wethouders van 
de 18 gemeenten en de gedeputeerde van de provincie nauw betrokken. Het Inkoopbureau 
West-Brabant is gevraagd de aanbesteding procedureel te ondersteunen. 

Het eerste halfjaar - de verkennende fase - is benut om: 
• het huidige contract te evalueren, 
• beleidsmatige en andere ontwikkelingen te schetsen, 
• door een marktverkenning informatie en ideeën op te halen bij anders regio's in 

Nederland, 
• een marktconsultatie te houden om mogelijkheden bij marktpartijen te polsen en 

informatie bij hun in te winnen. 
• een bijeenkomst te organiseren voor de belangengroepen, zoals alle Wmo-adviesraden, 

in West-Brabant. Tijdens de bijeenkomst is een klankbordgroep geformeerd die over de 
aanbestedingsdocumenten adviseert. 

De resultaten uit de verkennende fase zijn samengebracht in de Nota van Uitgangspunten 
(NvU) voor de aanbesteding van het deeltaxivervoer in West-Brabant dat op 1 oktober 2014 
door de bestuurscommissie KCV is vastgesteld en vrijgegeven voor besluitvorming door de 
aangesloten overheden. 



Op grond van de verkregen informatie zijn de volgende uitgangspunten voor de aanbesteding 
vastgesteld: 
• Doel is het handhaven van het huidige kwaliteitsniveau en middels een sobere 

aanbesteding trachten de kosten op hetzelfde niveau (of mogelijk lager) te handhaven. 
• De (extra) eisen te matigen en op voorhand niet tot het uiterste te gaan. Inschrijvers 

worden gevraagd aanvullende voorstellen te doen ten opzichte van de vastgelegde 
basiseisen. Deze worden meegenomen bij de beoordeling; 

• Flexibiliteit in te bouwen en een innovatief, ademend contract op te stellen. Overheden 
kunnen op deze manier bijsturen, zowel in kosten als in volume. Tegelijkertijd verkrijgen 
bedrijven hiermee zekerheid dat eventuele effecten hiervan op de productieprijs, 
gecompenseerd worden. 

Vervolg (procedure) 
Na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten worden het Programma van Eisen (en 
Wensen) en het bestek opgesteld. Hierin staan de eisen waaraan de contractpartijen moeten 
voldoen. Volgens planning wordt het bestek in maart 2015 vastgesteld waarna de formele 
aanbestedingsprocedure start. Op basis van het bestek maken de geïnteresseerde 
marktpartijen hun offerte. Tijdens de aanbestedingsprocedure kunnen zij hierover vragen 
stellen. Uiteindelijk zullen de marktpartijen in juni hun definitieve offerte moeten inleveren 
waarna in juli de gunning volgt. Tot eind 2015 kan dan tijd en aandacht worden besteed aan 
de implementatie van het nieuwe contract. Per 1 januari 2016 gaat het nieuwe contract in. 

Afsluiting en ondertekening 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen, 
De wethouder voor Wmo ca. 


