
Christen Unie Huizen 
Vragen doelgroepenvervoer 
 
Het doelgroepenvervoer in de regio ligt op dit moment stil. Met alle consequenties van dien voor de 
vervoerders, aangezien de financiële positie van de vervoerders doorgaans niet als zeer rooskleurig te 
typeren valt. Maar dat kan ook gevolgen hebben voor ons als aanbieder van doelgroepenvervoer. 
Zonder vervoerder kunnen we tenslotte geen vervoer leveren. 
Daarbij komt dat het op dit moment onduidelijk is wanneer het doelgroepenvervoer weer op gang 
komt, en als het op gang komt is de verwachting dat dat (voorlopig) niet zo zal zijn als het was.  
  
Daarom de volgende vragen: 
  
Vraag 1 
Is er reden om aan te nemen dat er faillissement dreigt bij een of meerdere vervoerders? Kunt u in uw 
antwoord ook aangeven op welk termijn deze dreiging van faillissement wel gaat spelen voor de 
vervoerders? 
 
Antwoord 
Indien gemeenten en andere aanbestedende diensten geen financiering bieden voor vervoerders, dan 
is de kans dat zij failliet gaan erg groot. Er is sprake van een bijna volledige vraaguitval. De 
gemeenten bieden gecontracteerde aanbieders in het sociaal domein vanuit de Regio een voorschot 
aan, waarmee een mogelijk faillissement wordt voorkomen. Op een later moment bepalen de 
gemeenten in samenwerking met aanbieders in welke mate de gemeenten kunnen en willen 
compenseren, rekening houdend met andere inkomsten van aanbieders (hierna noemen we deze 
wijze van bevoorschotting continuïteitsbijdrage).  
 
Vraag 2 
Zijn er anderszins financiële problemen, dan wel andere problemen bij de vervoerders (te 
verwachten)? Vallen er ontslagen, of overwegen zij dit op termijn te doen, in welke omvang, en om 
welke dienstverbanden gaat het dan? 
 
Antwoord 
De gemeenten doen er nu alles aan om de continuïteit van zorg en ondersteuning veilig te stellen. 
Vooralsnog is er nog geen sprake van ontslagen. Wel zijn overeenkomsten met externe partijen 
(onderaannemers) tijdelijk bevroren. Met elkaar houden de gemeenten en vervoerder continue de 
vinger aan de pols om te kijken of en welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.  
  
Vraag 3 
Wat gebeurt er als een (of meerdere) vervoerders in de komende maanden failliet gaat? Gaan we dan 
op zoek naar een nieuwe vervoerder? Hoe zit dat specifiek met het oog op de nog maar relatief korte 
contractduur die de vervoerders met ons hebben? Heeft een eventueel faillissement van een 
vervoerder ook consequenties voor de voorgenomen inbesteding van het doelgroepenvervoer in de 
regio?  
 
Antwoord 
De eerste stap is voorkomen dat onze gecontracteerde aanbieders failliet gaan als gevolg van 
Corona-maatregelen. Dit doen we door de continuïteit van zorg en ondersteuning te financieren. 
Mocht een vervoerder onverhoopt toch failliet gaan, dan moeten de gemeenten direct op zoek naar 
een alternatieve partij die het vervoer uit kan voeren. Meestal wordt dan gezocht naar reeds 
gecontracteerde partijen om het vervoer snel van de failliete partij over te nemen. Ook zouden de 
gemeenten kunnen besluiten – na akkoord van de gemeenteraden – om bij een dreigen faillissement 
het vervoer versneld in te besteden. Vooralsnog is er geen sprake van een (dreigend) faillissement en 
zijn de maatregelen om de continuïteit te waarborgen passend.   



 
Vraag 4 
Bent u bereidt als een vervoerder failliet dreigt te gaan de helpende hand te bieden om dit te 
voorkomen zo mogelijk? Zou u hiervoor financiële steun overwegen? En welke rol speelt de 
voorgenomen inbesteding in deze overwegingen? 
 
Antwoord 
Ja, dat doen de gemeenten al. De voorgenomen inbesteding speelt geen rol: de gemeenten 
behandelen alle gecontracteerde aanbieders op gelijke wijze.   
 
Vraag 5 
Denkt u dat we als regio - gezien de situatie die door de coronacrisis is ontstaan en de onzekerheid en 
onduidelijkheid over wat dit betekent voor de vraag naar doelgroepenvervoer, met name wmo-vervoer 
- op dit moment een goede aanbesteding kunnen opstellen voor doelgroepenvervoer? 
 
Antwoord 
Het is een uitdaging, maar zeker niet onmogelijk. De Regio is al bezig met de voorbereidingen hiertoe. 
Mochten de gemeenteraden negatief besluiten over het voornemen tot inbesteden, dan kunnen de 
gemeenten snel schakelen naar de procedure tot het aanbesteden van het doelgroepenvervoer. Er 
zijn twee zaken die op dit moment complex zijn: het bepalen van de omvang van de Wmo 
vervoersvraag per 1-1-2021 en het beoordelen van de financiële en economische draagkracht van 
inschrijvers. Er wordt nu onderzocht vanuit de Regio hoe het beste met deze twee vraagstukken 
omgegaan kan worden.    
 
Vraag 6 
Is het mogelijk - gezien de situatie die door de coronacrisis is ontstaan en de onzekerheid over wat dit 
betekent voor de vraag naar doelgroepenvervoer, met name wmo-vervoer - de aanbesteding uit te 
stellen? Voor bijvoorbeeld een half jaar, of een jaar? Zijn er daarnaast nog andere opties behalve 
uitstellen? 
 
Antwoord 
De overeenkomst Wmo vervoer had een looptijd van 1 januari 2012  tot uiterlijk 1 januari 2020. Het 
verlengen van de overeenkomst was niet rechtsgeldig. Gelet op de inbestedingsprocedure heeft de 
Regio de overeenkomst Wmo vervoer vorig jaar onder gelijke voorwaarden openbaar aanbesteed 
voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. De huidige vervoerder heeft als 
enige partij ingeschreven op deze aanbesteding.  
 
Eén vervoerder heeft destijds bezwaar aangetekend tegen deze aanbesteding onder gelijke 
voorwaarden. De vervoerder beschouwde de aanbesteding als een poging om de marktwerking te 
verstoren. Immers, alleen de huidige vervoerder kan (gelet op de korte looptijd) aan de voorwaarden 
voldoen; de huidige vervoerder heeft als enige partij in markt de infrastructuur om tegen de gestelde 
voorwaarden het vervoer uit te kunnen voeren. Indien de Regio deze handelswijze meerdere jaren 
toepast, dan zou de overeenkomst theoretisch gezien oneindig verlengd kunnen worden. Marktpartijen 
krijgen dan geen eerlijke kans om het vervoer voor Gooi en Vechtstreek uit te voeren. 
 
De Regio heeft naar aanleiding van het bezwaar contact met de vervoerder opgenomen. Naar 
aanleiding van de toelichting op de inbestedingsprocedure heeft de vervoerder zijn bezwaar 
ingetrokken met daarbij de toelichting dat dit alleen voor 2020 geaccepteerd wordt.  
 
Met het niet rechtmatig verlengen dan wel aanbesteden van de overeenkomst lopen de gemeenten 
juridische risico´s. De gemeenten moeten gezamenlijk afwegen in hoeverre zij bereid zijn deze risico´s 
te nemen. Er zijn geen andere opties.   



VVD Huizen 
Raadsvragen doelgroepenvervoer 
 
Vraag 1 
Een aspect dat onderbelicht is gebleven bij het voorstel over het Doelgroepenvervoer is het risico van 
juridisch bezwaar tegen het Regio-voorstel. 
Het juridische bezwaar zou kunnen opduiken als de details van de overeenkomst met Hop openbaar 
zouden worden, wat niet raar zou zijn. 
Want waarom worden anderen/concurrenten  uitgesloten van deelname in deze markt en vervolgens 
zien zij dat één specifieke concurrent uitverkoren wordt om met zeer aantrekkelijke voorwaarden voor 
jaren deze diensten te gaan leveren!  
Dat Hop een intelligent voertuigvolgsysteem hanteert kan heel goed, maar vermoedelijk beschikken 
(vrijwel) alle vervoersbedrijven als deze over een  goed voertuigvolgsystemen. 
De software die Hop zal gebruiken is gewoon op de markt te koop voor hele normale bedragen. 
 
Antwoord 
Het is niet de overheid die zich op deze markt gaat begeven. Het is de overheid die ervoor kiest om 
een publieke wettelijke taak zelf uit te voeren. De gemeenten hebben niet de intentie om zich op de 
markt te gaan begeven. De gemeenten hebben de intentie om de publieke taak zo goed mogelijk zelf 
uit te voeren voor onze inwoners. Daarvoor richten de gemeenten een publieke BV op, die voldoet aan 
alle eisen voor quasi-inbesteden: de BV richt zich uitsluitend op het uitvoeren van de gemeentelijke 
taken, waarbij het toezicht en eigenaarschap conform alle wettelijke eisen zijn ingericht. 
Advocatenkantoor Legal Tree – gespecialiseerd in overnames, de Wet markt en overheid en 
aanpalende wetgeving – adviseert de Regio en de gemeenten over de inrichting van de overname en 
de governance van de BV Vervoer. De gemeenten hebben de overname en BV Vervoer zo ingericht 
dat het risico op juridische procedures minimaal is.  
 
Het klopt dat een voertuigvolgsysteem zelf aan te schaffen is. Daar zit ook niet de marktwaarde van 
Hop Wmo vervoer. Het zijn juist de historische vervoersdata en de kennis en expertise van het 
personeel die de marktwaarde vertegenwoordigen. Het zelf opbouwen van een dergelijke bron aan 
data en kennis kost veel tijd en geld.   
 
Vraag 2 
Er wordt vermeld dat het salaris van de ‘directeur’  van de nieuwe BV komt op het niveau van een 
regio directeur. 
Hoewel wij eerst enige aarzeling hadden bij vragen over de hoogte van het salaris, bereiken ons nu 
berichten dat dit salaris op de hoogte ligt van de Balkenende norm. 
Kunt u ons hier meer over informeren. Wat was het oude salaris van de directeur van Hop en hoeveel 
wordt dit nu? 
Is dit in verhouding tot de prestatie en in verhouding met de werkelijkheid? 
 
Antwoord 
Een operationeel directeur bij de Regio is ingeschaald op basis van schaal 14 van de cao 
gemeenten/gemeenschappelijke regelingen: https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/191106-vng-cao-
2020-definitief.pdf.  Dit salaris ligt ruimschoots onder de Balkenende norm en is vergelijkbaar met 
andere operationeel directeuren bij gemeenten / de Regio. 
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