
 

 
  
Datum: 07-05-2020      Blad: 1 

  

 

Notulen van de informele bijeenkomst over doelgroepenvervoer 
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Afwezig: 
- 

 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 en heet iedereen welkom. Ze geeft kort aan welke stukken 
in deze bijeenkomst ter bespreking voorliggen en waarover vragen aan de wethouder gesteld kunnen 
worden. 

  
2. Onderzoeksrapport c.a. van Trafficon over aanbesteden doelgroepenvervoer, met begeleidende  
 brief van het college 

 
 Eerste termijn  

Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) dankt het college voor het onderzoek en de uitgebreide 
aanvullende informatie. Het blijkt dat de gemeente en de regio tijdens de aanbesteding toch niet 
voldoende regie en controle hebben uitgeoefend, terwijl dat wel had gekund. De doelstellingen van de 
inbesteding zouden dus ook met een aanbesteding kunnen worden gerealiseerd. Wat is er nu anders 
aan inbesteding dat de gemeente en de regio nu wel de regie- en controlefuncties op een goede manier 
uit gaan oefenen? 

 
De heer Van Doorn (ChristenUnie) dankt het college voor het snel uitgevoerde onderzoek 
en is benieuwd of alle aspecten van de motie volgens het college wel zijn meegenomen. 
De fractie vraagt zich af of de mogelijkheid is overwogen alles te bundelen door het via 
aanbesteding bij één partij onder te brengen. Of is alleen rekening gehouden met 
aanbesteding aan meerdere partijen, zoals nu het geval is? De bundeling is niet eenvoudig 
wat betreft het wagenpark en de inzet van chauffeurs vanwege de specifieke eisen. Is het 
dan wel realistisch met de aan de bundeling toegeschreven voordelen te blijven rekenen? 
Wat betreft duurzaamheid beoogt de regio een duurzaam wagenpark aan te schaffen. Is 
dat direct bij de start van de inbesteding al het geval? Waarom kunnen in de aanbesteding 
geen eisen wat betreft arbeidsparticipatie worden meegenomen, zoals de regio die 
hanteert, terwijl duurzaamheidseisen wel kunnen? Het rapport plaatst kanttekeningen bij 
het contractbeheer door de regio (p.7). Wat doet de regio met deze opmerkingen en hoe is 
contractbeheer verwerkt in het voorstel? Het college gaat in de brief uit van het hoogste 
prijspeil. Betekent dat het hoogste uurtarief van 45 euro uit het rapport of valt het nog 
hoger uit? Zijn alle kosten meegenomen in de vergelijking? Bij inbesteding kunnen er ook 
kosten zijn voor bijvoorbeeld het organiseren van klachten, contractbeheer en inpassing 
van de nieuwe directeur. Is alles meegenomen? 

 
De heer Bartlema (VVD) dankt voor de snelle aanlevering van het gevraagde onderzoek 
en sluit aan bij de vraag of alle aspecten van de motie volgens het college zijn 
meegenomen. Uit het begeleidende memo blijkt dat het in de aanloop naar de gunning 
vaak wel goed gaat, maar dat er in de praktijk interpretatieverschillen ontstaan. Als er in de 
aanloop duidelijke afspraken gemaakt zijn, is het contractbeheer dan wel op orde? 
Waarom blijkt de praktijk steeds weerbarstiger? En waarom zou het bij inbesteden wel 
lukken om alles goed op papier te krijgen? Het college wekt de indruk dat het rapport van 
Trafficon eenzijdig zou zijn, omdat het is gebaseerd op eigen ervaringen. De fractie vindt 
het een helder en goed onderbouwd rapport. Het college beweert dat het bij aanbesteden 
niet mogelijk zou zijn mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te 
laten nemen. Toch gebeurt dat bij andere aanbestedingen wel, vaak door in het contract 
een percentage op te nemen. Waarom zou dat hier niet kunnen? Wat vindt het college van 
de observatie van Trafficon dat de verwachtingen van toegenomen efficiency door 
bundeling veel te optimistisch zijn? In het memo worden de observaties van Trafficon 
betwist onder de kopjes vaste chauffeurs, inclusief werkgeverschap, verduurzaming 
wagenpark, financieel gezond vervoer en wijze van aanbesteding. Herkennen het college 
en het regionaal portefeuillehoudersoverleg zich dan eigenlijk niet in het rapport en de 
conclusies van Trafficon? En plaatst het college ook kanttekeningen bij de 
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kostenberekeningen op p.12 van het rapport, aangezien het diep ingaan op cijfers en 
aannames niet mogelijk zou zijn volgens het memo? 

 
De heer Rebel (CDA) dankt de wethouder voor het onderzoek. Het is te zien dat het in 
twee weken afgerond moest worden. Hierdoor is het een rapport op hoofdlijnen en kon 
informatie over het eigen aanbestedingsbeleid helaas niet worden meegenomen. Dit was 
een belangrijke overweging in de motie, want een onafhankelijke blik van buiten naar 
binnen toe is meer dan nuttig. Op veel aanbevelingen van Trafficon reageert het college 
dan ook met de opmerking dat het al gebeurt, terwijl het goed was geweest te laten 
beoordelen hoe dat dan gebeurt. Toch is het een waardevol rapport met belangrijke 
constateringen en reflecties op de businesscase en het voorstel, bijvoorbeeld dat de 
gestelde doelen ook via aanbesteding te bereiken zijn. Punctualiteit en vaste chauffeurs 
zijn goede doelen, maar wat verstaat het college hier precies onder? Moet iedereen elke 
dag van de week een vaste chauffeur hebben? Hogere eisen werken uiteraard door in de 
prijs. Met welke criteria is er gerekend in de businesscase? En welk verschil maakt dat met 
de huidige situatie? Trafficon waarschuwt nadrukkelijk voor te veel optimisme wat betreft 
de efficiencydoelstellingen, omdat de praktijk altijd weerbarstiger blijkt. Hoe reflecteert de 
wethouder hierop in relatie tot de businesscase? Spreekt het college het rapport tegen wat 
betreft vaste chauffeurs en inclusief werkgeverschap, die volgens Trafficon meegenomen 
kunnen worden in de aanbesteding? Wil de wethouder dat onderbouwen? Het cryptische 
memo over de e-mail uit Gooise Meren is lastig te plaatsen zonder de inhoud van die e-
mail te kennen. Wil de wethouder dit nader toelichten?  

 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) is ook nieuwsgierig naar de aard van de e-mail uit Gooise 
Meren. Het rapport gaat niet in op de noodzaak van een terrein met bijbehorende 
infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen. In antwoord op een technische 
vraag blijkt dat de kosten daarvan best hoog zullen zijn en dat dergelijke terreinen niet voor 
het oprapen liggen. In het voorstel van het college is dat terrein er al. Wat zijn de gevolgen 
hiervan voor een eventuele aanbesteding? 

 
De heer Schaap (Transparant Huizen) vindt het een helder en duidelijk stuk. De fractie is 
altijd groot voorstander geweest van inbesteden gezien de problemen bij aanbestedingen 
uit het verleden, zoals faillissementen. 

 
De heer Bource (SGP) vindt het rapport interessant en leesbaar, maar mist aandacht voor 
de moeilijkheden om in de huidige markt aan te besteden als gevolg van het coronavirus. 
Wil de wethouder daarop reageren? Het rapport doet interessante observaties en het is 
goed deze mee te nemen in de businesscase, bijvoorbeeld dat volledige nakoming van de 
kwaliteitseisen niet mogelijk is. Het is belangrijk duidelijke servicelevels te formuleren. Wat 
betekent bijvoorbeeld 'zoveel mogelijk een vaste chauffeur' precies? Ook duurzaamheid 
moet concreet geformuleerd worden. Gezien de gewenste investeringen zijn contracten 
voor langere tijd gunstig. Het kan zijn dat er in de regio niet voldoende chauffeurs te vinden 
zijn. Hoe staat het college tegenover het aantrekken van chauffeurs van buiten? Het is van 
belang de doelen SMART te formuleren. Alles helemaal willen halen zou wel eens erg duur 
uit kunnen vallen. 

 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) denkt dat elk aspect wel aan bod is gekomen in het 
onderzoek en het proces. De fractie sluit aan bij de vraag van de ChristenUnie over 
verduurzaming van het wagenpark. 

 
Mevrouw Van Werven (D66) dankt het college voor het snel uitgevoerde onderzoek. Het 
rapport van Ixat is behoorlijk positief over inbesteden, terwijl Trafficon in een eerder rapport 
positief was over aanbesteden. Dan ligt er ook nog het rapport De winnende taxi. De fractie 
had gehoopt op een sterkte-zwakteanalyse met plus- en minpunten van zowel 
aanbesteden als inbesteden, gevolgd door een afgewogen keuze. Ook is het goed te 
weten wat de landelijke verplichtingen zijn en wat de regio daarbovenop wil gaan doen wat 
betreft punctualiteit en vaste chauffeurs en wat het antwoord is op de vraag hoe realistisch 
en haalbaar dat dan is. De collegebrief rept over verduurzaming van het wagenpark, terwijl 
het bedrijfsplan uitgaat van een volledig dieselwagenpark. Maakt de regio wel versneld 
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werk van verduurzaming? Worden de huidige taxibedrijven door de landelijke NOW-
regeling overeind gehouden? En stel dat een dergelijke crisis zich in de toekomst weer 
voordoet en de regio heeft inbesteed, kan de bv dan nog wel gebruikmaken van dergelijke 
landelijke regelingen of zijn de regiogemeenten dan verantwoordelijk voor het risico? Hoe 
realistisch is het 80% van de chauffeurs in vaste dienst te nemen, gezien het feit dat het 
toekomstig Wmo-gebruik langere tijd onzeker is? 

 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) mist meer onderbouwing en informatie over de 
goodwillberekening, met name het terrein dat gebruikt kan worden bij inbesteding. In de 
vorige stukken was er sprake van dat het leerlingenvervoer vier keer zo duur zou zijn als 
Wmo-vervoer, onder meer vanwege de hogere eisen die aan chauffeurs worden gesteld, 
terwijl in het rapport met één uurtarief wordt gerekend. Hoe zit dat? 

 
Wethouder Hoelscher ziet het niet als een wedstrijd of er nu aanbesteed of inbesteed gaat 
worden. In 2018 is de regio al gaan kijken hoe de regie zo goed mogelijk in eigen hand te 
houden, gezien de problemen met faillissementen, rechtszaken en klachten over 
chauffeurswisselingen en ritten van anderhalf uur voor hemelsbreed zeven kilometer. Er is 
een aantal rapporten verschenen en het college heeft de raad daarin meegenomen. 
Uiteindelijk heeft dat geleid tot de opdracht aan de regio van de zeven Gooise gemeenten 
en Eemnes om te kijken naar inbesteden. Het college is niet tegen aanbesteden en vindt 
dat de partij die de beste kwaliteit tegen de beste prijs kan leveren de opdracht moet 
krijgen. Dat kan de markt zijn of de overheid zelf. De gewestelijke afvalstoffendienst is een 
goed voorbeeld. Alle acht colleges, maar ook de ambtenaren op de gebieden sociaal 
domein en financiën, de adviesraden en de vakbond, vinden het een goed voorstel dat 
antwoord geeft op de problemen uit het verleden. Een garantie dat het 100% zal slagen 
valt niet te geven, maar bij een aanbesteding al helemaal niet. Het rapport bevat prima 
conclusies en veel bruikbare tips. Het rapport is wel gebaseerd op vier succesvolle 
aanbestedingen elders en dat wil niet zeggen dat het hier ook zou lukken. Het is afwachten 
of partijen zich inschrijven en of er een vergelijk op volgt. In de regio is het gebruikelijk aan 
te besteden op basis van de economisch meest gunstige bieding, waarbij naar prijs en 
kwaliteit wordt gekeken. Maar in de praktijk zijn de dingen altijd anders dan vooraf 
afgesproken en contractueel overeengekomen. Het is lastig daarop te sturen, want bij het 
wijzigen van de afspraken kunnen andere partijen een rechtszaak aanspannen met de 
claim dat ze tegen die prijs en voorwaarden ook wel ingeschreven hadden willen hebben. 
Er ligt geen evaluatierapport over hoe het de afgelopen jaren is gegaan, maar daarover 
staat veel op papier uit andere stukken uit het verleden. In de zomer van 2019 is de raad in 
de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen te uiten over de opdracht om inbesteden 
verder uit te werken en daar is geen gebruik van gemaakt. De raad is meermaals met 
presentaties geïnformeerd. Kennelijk had het college de raad er nog duidelijker bij moeten 
betrekken. Deze uitvoeringskwestie is in feite een collegebevoegdheid, maar bij het 
vaststellen van het RSA zijn amendementen ingediend om dit belangrijke besluit aan de 
raden voor te leggen en dat gebeurt nu ook. Welk besluit de raden ook zullen nemen, het 
algemeen bestuur zal het uitvoeren. De wethouder wil de regio hartelijk danken voor al het 
werk dat is verricht om dit onderzoeksrapport tijdig bij de raden te krijgen, tot zondag om 
half een 's nachts. Wat betreft regie is de raad meer dan betrokken bij inbesteding. Het 
algemeen bestuur is aandeelhouder van de regio-BV Vervoer en de raad ziet toe op het 
algemeen bestuur. De regio bestaat uit de gemeenteraden en staat daar niet los van. 
Daarnaast worden de raden nadrukkelijk betrokken bij de jaarlijks af te sluiten Service 
Level Agreements (SLA). Het toezicht van de raad via de wethouder op de BV Vervoer is 
veel directer dan via de wethouder en de regio met een gecontracteerde marktpartij. De 
wethouder is er optimistisch over dat inbesteding leidt tot de regie die nodig is om de 
doelen te realiseren. 

 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) leest in het rapport dat de opdrachtgever bij 
aanbesteding dezelfde regie had kunnen hebben over bijvoorbeeld de klachtenregistratie 
en de kwaliteitswaarborging, alleen is dat niet gedaan. Wat is nu het grote verschil met 
inbesteden? 
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De heer Uneken (regio Gooi en Vechtstreek) antwoordt dat er op dit moment een 
onafhankelijk klachtenmeldpunt Sociaal domein is, dat toezicht houdt op de 
klachtenregistratie en -afwikkeling door de gecontracteerde aanbieders. Mogelijk is 
Trafficon daar niet van op de hoogte. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg eist dat 
aanbieders de klachten zelf afwikkelen. Dat leidt ook tot verbeteringen. De regio monitort 
en houdt onafhankelijk toezicht. Het volledig naar je toe trekken van de klachtenafwikkeling 
als opdrachtgever werkt kostenverhogend, omdat het proces helemaal ingericht moet 
worden en alsnog teruggekoppeld moet worden naar de opdrachtnemer.  

 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) vindt dat duidelijk, maar lijkt het incongruent met 
de eerder ontvangen informatie. Eerder was een belangrijk argument om in te besteden 
dat de klachten nu niet zelf ontvangen worden. 

 
De heer Uneken (regio Gooi en Vechtstreek) antwoordt dat het onafhankelijk 
klachtenmeldpunt ook bij inbesteden in stand zal blijven om de klachtenregistratie en -
afwikkeling onafhankelijk te volgen. De afwikkeling gebeurt wel door de bv. 

 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) lijkt dat toch andere informatie dan de vorige 
bespreking. 

 
Wethouder Hoelscher reageert dat dit dezelfde informatie is als eerder verstrekt, maar 
heeft wel aangegeven dat de gemeente als aandeelhouder van de bv er wel veel dichter 
op zal zitten. 

 
De heer Van Doorn (ChristenUnie) sluit aan bij Leefbaar Huizen dat eerder de indruk is 
gewekt dat de klachtafwikkeling niet op orde zou zijn. Daar komt bij dat de route van een 
signaal van de raad niet anders zal zijn en nog steeds uit vier stappen zal bestaan, van 
raad naar wethouder naar portefeuillehoudersoverleg naar de bv. Een van de adviezen van 
Trafficon is dat het contractbeheer bij aanbesteden goed op orde moet zijn en de indruk 
ontstaat dat dit niet het geval is. Beter contractbeheer zal aanbesteden wellicht gunstiger 
uit doen vallen in de vergelijking. 

 
Wethouder Hoelscher beaamt dat de verschillen in de manier van toezicht weliswaar niet 
heel groot zijn, maar dat er voor veranderingen wel twee partijen nodig zijn. Bij inbesteden 
is de overheid zelf die andere partij en zo kan er veel directer ingespeeld worden op 
behoeften en wensen van gebruikers en raden. 

 
De heer Uneken (regio Gooi en Vechtstreek) vindt de nadruk op goed contractbeheer 
terecht en denkt dat de regio dat heeft. Op jaarbasis wordt voor 90 miljoen euro aan 
contracten beheerd voor 30.000 inwoners en in veel gevallen gaat dat goed. In deze markt 
blijkt het toch lastiger, vooral na de overgang van een contract. Bij de overgang van 
Connexxion naar Willemsen de Koning bleken de chauffeurs niet mee over te gaan. 
Daarnaast zijn er faillissementen geweest en rechtszaken over de tarieven. Het heeft iets 
meer het karakter van een vechtmarkt. Meer doen aan contractbeheer om dezelfde 
doelstellingen te behalen met aanbesteden zou wel kunnen betekenen dat je meer moet 
investeren in de capaciteit daarvoor, want die is nu vrij beperkt. Trafficon geeft aan dat 
investeringen in contractbeheer renderen. Er is kennis en expertise nodig om het goed te 
doen. Op dit moment zijn bij elk contract twee contractbeheerders, management en 
inkopers betrokken.  

 
De heer Van Doorn (ChristenUnie) geeft aan dat bij de behandeling in de zomer van 2019, 
omdat een raadslid de mededeling had geagendeerd, de wethouder aangaf het niet nodig 
te vinden het voorstel voor te leggen. Het college had hier dus ook een rol in. 

 
Wethouder Hoelscher heeft willen aangeven dat een zorgvuldig traject is doorlopen met 
verschillende momenten waarop het college met de raad in contact is getreden. Uiteindelijk 
moest dat leiden tot het nu voorliggende voorstel. Er is toen niet naar voren gebracht 
ergens specifiek naar te gaan kijken. Juist de problemen en ervaringen uit het verleden zijn 
aanleiding geweest om te gaan kijken of inbesteden die problemen weg zou kunnen 
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nemen. De genoemde motie is niet in stemming gebracht. Het college heeft conform het 
dictum van de motie toegezegd eerst nog onderzoek te doen naar de mogelijkheid van 
aanbesteding met specifieke kwaliteitseisen. Dit is uitgevoerd door een bureau dat een 
autoriteit is op het gebied van aanbesteden en met veel kennis van de taximarkt. De 
wethouder heeft ook aangegeven geen nieuw voorgenomen besluit voor te willen gaan 
leggen. Het is uiteindelijk aan de raad om te beoordelen of de informatie in voldoende mate 
beantwoord aan de behoeften. Een partij is overwogen door de regio. Het Wmo-vervoer zit 
nu bij het samenwerkingsverband De vier gewesten en daar is het misgegaan, omdat twee 
aanbieders failliet zijn gegaan. 

 
De heer Uneken (regio Gooi en Vechtstreek) vult aan dat het aanbesteden aan één partij 
gecompliceerd wordt door de verschillende termijnen. Wmo-vervoer loopt af per 1 januari 
2021 en leerlingenvervoer per 1 augustus 2021, maar met een verlengtermijn. Er is een 
aanbestedingsrechtelijk risico wanneer de opdracht voor die tijd in de markt wordt gezet 
terwijl er nog lopende afspraken zijn met een andere partij. De termijnen zouden 
gelijkgetrokken moeten worden om dat risico uit te sluiten en het alsnog gebundeld aan te 
besteden.  

 
De heer Van Doorn (ChristenUnie) vraagt of die lopende rechten niet gelden bij 
inbesteding. 

 
De heer Uneken (regio Gooi en Vechtstreek) antwoordt van niet. Het grote verschil is 
namelijk dat bij inbesteden aangegeven kan worden dat de huidige contracten niet 
verlengd worden, terwijl bij aanbesteding partijen in moeten kunnen schrijven op het 
moment dat de opdracht in de markt gezet wordt. 

 
Mevrouw Van Werven (D66) vraagt of het zo is dat de verlengtermijn alleen bij 
aanbesteden ingeroepen kan worden en waarom dat zo is. 

 
De heer Uneken (regio Gooi en Vechtstreek) legt uit dat bij de keuze voor een gebundelde 
aanbesteding de gebundelde opdracht per 1 januari 2021 in de markt gezet zou worden, 
terwijl de opdracht bij de bestaande leerlingenvervoerder pas eindigt per 1 augustus 2021. 
Het is dus niet mogelijk de gebundelde opdracht in één keer aan te besteden, aangezien 
de huidige leerlingenvervoerder een beroep kan doen op lopende contracten tot 1 
augustus 2021. Het is niet per se onmogelijk, maar het juridische risico zou goed 
uitgezocht moeten worden, omdat er eigenlijk een periode zou ontstaan waarin twee 
partijen dezelfde opdracht zouden krijgen. In Rotterdam is ervoor gekozen eerst de 
termijnen gelijk te trekken om vervolgens gebundeld aan te besteden. Het is een optie om 
het leerlingenvervoer met een halfjaar of anderhalf jaar te verlengen en het Wmo-vervoer 
kortdurend aan te besteden, zodat de volgende contracten wel gelijktijdig aflopen en er dan 
wel één gebundelde opdracht in de markt gezet kan worden. 

 
Wethouder Hoelscher benadrukt dat de businesscase erg conservatief is begroot. Zo zijn 
de voordelen van de inzet van chauffeurs niet meegenomen. Wel is gekeken naar gebruik 
van het wagenpark: eerst naar alle ritten die in een bepaalde periode plaatsvonden en 
vervolgens naar de tijdstippen. De pieken van het leerlingenvervoer tussen kwart voor acht 
en kwart voor negen in de ochtend en in de middag weer, zijn de dalen van het Wmo-
vervoer. Er is dus wel degelijk synergie te behalen, maar de regio heeft zich daar niet rijk 
mee gerekend. Verdere verduurzaming is niet meegerekend, terwijl dat wel degelijk het 
plan is voor de taxi's. Voor busjes is er nog geen duurzaam alternatief. Wat betreft de eisen 
aan chauffeurs moet het rijbewijs geschikt zijn voor het voertuig en moet er een verklaring 
omtrent gedrag zijn. Sommige chauffeurs hebben bewust gekozen voor één doelgroep en 
willen niet een andere doelgroep rijden, andere chauffeurs willen dat wel. Bij aanbesteden 
kunnen wel eisen gesteld worden voor arbeidsparticipatie, maar niet wat betreft inwoners 
uit de eigen regio. Bij inbesteden kan daar meer op gestuurd worden. In de 
aanbiedingsbrief is al aangegeven dat de bruikbare tips van Trafficon over aanbesteden 
zeker meegenomen zullen worden, mochten de raden kiezen voor aanbesteden. 
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De heer Uneken (regio Gooi en Vechtstreek) vervolgt dat Trafficon vier uurtarieven 
presenteert: 32,50 euro, 40 euro, 42,50 euro en 45 euro. Mondeling geeft Trafficon al aan 
dat 32,50 euro niet heel realistisch is, want dat is aan de lage kant. Het is van belang te 
kijken naar het pakket van eisen. Dit is opgestuurd naar Trafficon en Trafficon geeft 
bijvoorbeeld aan dat 99% punctualiteit hoog is. Gebruikelijk is 95% of zelfs 90%. In het 
verleden was deze doelstelling lager, maar gebruikers wilden graag betere punctualiteit. 
Deze eis werkt kostprijsverhogend. Het vermoeden is dat de tarieven in het rapport geen 
rekening houden met dergelijke kostprijsverhogende elementen, maar dat de tarieven 
louter gebaseerd zijn op recente aanbestedingen door Trafficon. Andere elementen zijn 
zoveel mogelijk vaste chauffeurs en verduurzaming. Daarom is de verwachting dat de 
regio gelet op het bestek eerder uit zal komen op 45 euro per uur. 

 
Wethouder Hoelscher vult aan dat in de businesscase van inbesteden alle kosten zijn 
meegenomen, in het rapport van Trafficon over aanbesteden niet. Zo zal het buitengewoon 
lastig en prijzig zijn een terrein te vinden en verwerven met voldoende 
laadpaalinfrastructuur, terwijl Hop taxi beschikt over een terrein van zevenduizend 
vierkante meter pal op de grens van de regio. Wat betreft regie is niet alles van tevoren te 
regisseren, zoals bijvoorbeeld de huidige coronacrisis. Nationale beslissingen hebben 
lokaal en regionaal grote effecten. Een besluit van de raden om een groot deel van het 
wagenpark te verduurzamen zal ook effect hebben op de prijs. Overigens heeft de regio de 
gevoerde rechtszaken gewonnen. De wethouder vindt het rapport van Trafficon niet 
eenzijdig, maar stelt dat het wel uitgaat van veel veronderstellingen. Zo is het maar de 
vraag of er überhaupt marktpartijen in zullen schrijven en daarna moet er nog een contract 
worden afgesloten. Met inbesteden weet de regio zekerder waar ze aan toe is wat betreft 
kosten, kwaliteit, personeel en verduurzaming. Alleen de efficiencywinst van de vloot is 
meegenomen, niet die van de inzet van chauffeurs. Het college herkent zich zeker in het 
rapport en veronderstelt dat de mail uit Gooise Meren geen enkele invloed heeft gehad op 
het rapport. Omdat het afleidt van de inhoud, is de mededeling over de e-mail summier 
geweest. Het is echter wel een politiek relevant feit. Had het college hier geen melding 
over gemaakt, dan had de raad hier terecht een verwijt over kunnen maken. 

 
De heer Rebel (CDA) vraagt waarom het een politiek relevant feit is. De mededeling had 
beter niet verstuurd kunnen worden. 

 
Wethouder Hoelscher geeft aan dat de mail erg aandrong op aanbesteden. Het is niet 
netjes om een dergelijke mail te sturen wanneer een onafhankelijk onderzoek wordt 
uitgevoerd. De e-mail is wel een politiek relevant feit. 

 
De heer Rebel (CDA) had het netter gevonden wanneer de mail integraal verstrekt zou 
zijn, zodat raadsleden zelf kunnen oordelen. Nu wordt alleen gemeld dat er bemoeienis is 
vanuit Gooise Meren. 

 
Wethouder Hoelscher wil in vertrouwelijkheid best de e-mail beschikbaar stellen. De 
onafhankelijkheid van het onderzoek is niet in het geding geweest. Trafficon heeft meteen 
melding gemaakt van de mail bij de regio en de portefeuillehouder in Gooise Meren, die 
terstond de overige colleges heeft ingelicht. Er bestaat geen enkele twijfel over de 
conclusies van Trafficon, alleen heeft het college er een andere kijk op. 

 
De heer Rebel (CDA) zit niet per se op de mail te wachten, maar vindt in zijn algemeenheid 
dat het logisch is bij een politiek statement over een issue ook het onderliggende materiaal 
te leveren. 

 
Wethouder Hoelscher bestrijdt dat het een politiek statement is. Het college ziet het als 
onderdeel van de proactieve informatieplicht om melding te maken van de mail, zodat 
raadsleden er niet later in de media over moeten lezen. Uiteraard zijn de doelen ook met 
aanbesteden te bereiken, dat staat ook in de aanbiedingsbrief. Wat betreft vaste 
chauffeurs is dat voor ouders en kinderen erg belangrijk, ook omdat kinderen vaak een 
beperking hebben. Nu gebeurt het regelmatig dat er bij ziekte een chauffeur van buiten de 
regio wordt ingevlogen en dat is bij aanbesteden niet te voorkomen. Bij inbesteden komen 
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de chauffeurs uit de eigen regio. Het streven is zoveel als mogelijk vaste chauffeurs, al is 
vervanging bij ziekte natuurlijk niet te voorkomen. In de SLA zal precies worden vastgelegd 
wat vaste chauffeurs en punctualiteit in moeten houden. 

 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) vraagt of het dan zo is dat ouders en kinderen 
straks alle chauffeurs in de regio moeten gaan kennen. Het gaat toch vooral om vastigheid 
van chauffeur? Wat maakt het uit of een invaller van binnen of buiten de regio komt? 
Kennis van en affiniteit met de doelgroep wordt vaak genoemd als kwaliteit, maar bij 
bundeling wordt dat ingewikkelder. Wat is hierin het verschil tussen inbesteden en 
aanbesteden?  

 
Wethouder Hoelscher geeft aan dat bij inbesteden veel chauffeurs een vast contract 
krijgen, waardoor het veel waarschijnlijker is dat men dezelfde chauffeur tegenkomt dan in 
de huidige situatie met flexcontracten. Chauffeurs van buiten de regio gebruiken weliswaar 
navigatie, maar zijn niet zo goed bekend met de regio. De chauffeurs bij inbesteding 
hebben veel ervaring met het product en kennen de regio goed.  

 
De heer Uneken (regio Gooi en Vechtstreek) vult aan dat er nu ook de wens is van 
herkenbare en vaste chauffeurs in het leerlingenvervoer. Bij aanbestedingen zijn er echter 
twee ontwikkelingen waar te nemen. De vier grote landelijke vervoerders schuiven bij 
griepepidemieën en tijdelijke vraaguitval vaak met personeel tussen regio's. Bij gebundeld 
aanbesteden kom je waarschijnlijk wel uit bij een van die vier landelijke partijen, omdat 
alleen zij op dat schaalniveau kunnen leveren. Bij griep worden bijvoorbeeld chauffeurs uit 
Ermelo ingezet, die vaak te laat komen en de omgeving van de route niet goed kennen, 
terwijl dat van groot belang is. Er is dan vaak een piek te zien in de klachten. Bij de 
overgang van een contract vanwege een nieuwe aanbesteding kan 75% van het personeel 
worden overgenomen door de nieuwe aanbieder, wat de continuïteit ten goede komt. Het 
personeel van Connexxion kreeg de laatste keer echter een ander gebied om te rijden, 
bijvoorbeeld Utrecht of Eemland, waardoor alsnog een groot continuïteitsprobleem 
ontstond en de regio zelfs mee moest helpen met een campagne om honderd chauffeurs 
te werven voor het nieuwe contract. Dit leverde een piek aan onrust op omdat ouders hun 
vaste chauffeur verloren. Een belangrijk nadeel van aanbesteden is dat het zo kan zijn dat 
elke acht jaar de continuïteit opnieuw opgebouwd moet worden. 

 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) wijst erop dat bij inbesteding ook griep voor kan 
komen of chauffeurs die ontslag nemen. Is er een vaste poule achter de hand die flexibel 
inzetbaar is of worden er dan alsnog mensen van buiten de regio ingezet?  

 
De heer Uneken (regio Gooi en Vechtstreek) legt uit dat bij aanbesteden niet vastgelegd 
mag worden hoeveel procent van het personeel van de aanbieder in vaste dienst moet zijn, 
omdat dit de ondernemer kansen ontneemt om te ondernemen. Bij inbesteding kan dat wel 
en zal worden gekozen voor 80% in vaste dienst. Er is een grotere poule van personeel dat 
bekend is met de regio die ingezet kan worden als achtervang. Bij vervanging door ziekte 
wordt dan ook personeel ingezet dat bekend is met de omgeving en het product, en dat is 
een groot verschil met aanbesteden. 

 
De heer Rebel (CDA) is benieuwd waar nu precies mee gerekend is in de businesscase 
wat betreft punctualiteit en vaste chauffeurs. 

 
De heer Uneken (regio Gooi en Vechtstreek) geeft aan dat het huidige pakket van eisen, 
waaronder de 99% punctualiteit, is meegenomen in de businesscase, die heel conservatief 
is opgesteld. Alle doelstellingen zijn doorgerekend, ook die volgens Trafficon 
prijsverhogend zijn. Ook de loonontwikkeling is meegenomen. Trafficon gaat in het rapport 
uit van recente eigen aanbestedingen met bijbehorende uurtarieven en eisen, waardoor 
een vergelijking lastig is. Vanwege het zware pakket van eisen is aangegeven dat de regio 
verwacht aan de bovenkant uit te komen wat betreft de tarieven in het rapport. Het is niet 
bekend waar Trafficon precies van uitgegaan is in zijn berekeningen, wel dat het is 
uitgegaan van bestaande marktprijzen in specifieke aanbestedingen. De bestekken zouden 
dan nageplozen moeten worden. De opmerkingen van Trafficon over prijsverhogende 
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effecten onderstrepen indirect het vermoeden dat de regio aan de bovenkant van de 
tarieven zal zitten. 

 
Mevrouw Rienstra (GroenLinks) vindt de vragen en antwoorden erg technisch. Is dat de 
bedoeling van deze bijeenkomst?  

 
Wethouder Hoelscher geeft aan dat de materie ook complex en technisch is. Daarnaast is 
het rapport nog maar pas verschenen en waren er weinig mogelijkheden tussentijds 
vragen te stellen bij ambtenaren. In de agendacommissie is deze behandelwijze 
besproken. De wethouder benadrukt dat conservatief begroot is met hoog ingeschatte 
uitgaven en soms niet meegenomen inkomsten. Het is lastig aan te geven wat een te 
verwerven terrein bij aanbesteding gaat kosten, omdat het ook afhangt van de 
beschikbaarheid en de bestemming. De afspraken in de SLA zullen zo SMART mogelijk 
geformuleerd worden. Twee keer per jaar krijgt de raad een update van de cijfers met in 
september ook een vooruitblik, zodat goed gecontroleerd kan worden of de afspraken 
worden nagekomen. Gisteren is in Hilversum een motie aangenomen om nog verdergaand 
te verduurzamen. De duurzame doelstellingen komen niet alleen het milieu ten goede, 
maar ook de portemonnee. Op diesel rijden zal straks helemaal niet meer aantrekkelijk 
zijn. Uiteraard zal op basis van de OPOV-regeling het huidige personeel een contract 
aangeboden krijgen bij inbesteding. Mocht dat onvoldoende medewerkers opleveren, dan 
zal ook in de kaartenbak van de sociale dienst gekeken worden. Juist in deze regio is er 
een gebrek aan praktische arbeidsplaatsen. Wat betreft de sterkte-zwakteanalyse is het 
voor het college geen vraag meer of inbesteden wenselijk is, gezien de vele ervaringen de 
afgelopen jaren. Er is wel geprobeerd zoveel mogelijk gegevens aan te leveren. De 
doelstellingen kunnen ook met aanbesteden gehaald worden en uiteindelijk is de keus aan 
de raad wat het meest verstandige is voor de inwoners, voor de gemeente en voor de 
financiën. De wethouder heeft zelf liever één vogel in de hand dan tien in de lucht. Niet 
alleen de wethouder heeft een voorkeur voor inbesteden, dat hebben alle colleges en 
betrokkenen in de regio. De doorrekening is op basis van diesel gemaakt om een goede 
vergelijking mogelijk te maken. Het zal moeten blijken of het haalbaar is 80% in eigen 
dienst te nemen gezien de huidige situatie en de dreigende recessie. Inbesteden geeft wel 
meer tijd om alles rustig voor te bereiden. Bij een keus voor aanbesteden moet op 13 mei 
meteen gewerkt worden aan de eisen die in de markt gezet worden. Inbesteden geeft de 
regio en de gemeenten de tijd om alles zorgvuldig in te richten en ook te bepalen welk 
percentage nu precies in vaste dienst wordt genomen voor leerlingenvervoer en Wmo-
vervoer. 

 
De heer Uneken (regio Gooi en Vechtstreek) gaat in op de opbouw van tarieven van 
Trafficon, die gebaseerd zijn op recente gebundelde aanbestedingen. Trafficon rekent niet 
met een kilometer- of zonetarief, maar met een uurtarief. Trafficon heeft op basis van de 
aangeleverde data alles teruggerekend naar één uurtarief, gelet op het aantal ritten en 
werkuren in de regio. Het is een samengesteld tarief van de tarieven voor Wmo- en 
leerlingenvervoer. De businesscase voor inbesteden werkt met een kilometerprijs voor 
leerlingenvervoer en een zonebekostiging voor Wmo-vervoer en heeft dat in een 
tarievenmix gestopt. Trafficon maakt in feite een extra tussenstap door alles naar 
uurtarieven toe te rekenen. 

 
Mevrouw Van Werven (D66) herhaalt de vraag of de regio straks meer risico loopt, mocht 
zich een soortgelijke situatie als de coronacrisis voordoen. 

 
De heer Uneken (regio Gooi en Vechtstreek) meldt dat de NOW-regeling niet openstaat 
voor publiek gefinancierde diensten. Gemeenten doen nu al continuïteitsbijdragen om het 
vervoer in stand te houden gelet op de vraaguitval. Het wordt bij inbesteden geen 
gemeentelijke dienst, maar een bv. Naar verwachting staan de regelingen voor de markt 
gewoon open voor die bv. 

 
Wethouder Hoelscher meldt dat de gemeenteraad van Wijdemeren vanavond unaniem 
akkoord is gegaan met het voorliggende raadsvoorstel.  
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 De voorzitter schorst de vergadering van 21.35 – 21.45 uur.  
 
 Tweede termijn  

De heer Van Doorn (ChristenUnie) vraagt zich af of alle vragen zijn beantwoord en of het 
dictum van de motie wel gevolgd is. Zo zitten de aspecten goodwill en directie niet in het 
onderzoek. In de brief wordt hier wel op gereageerd, maar dat is een herhaling van zetten. 
In het dictum staat ook dat er een nieuw raadsvoorstel moet komen. Gaat het college een 
vernieuwd raadsvoorstel presenteren na heroverweging? Is er inzicht in de kosten van het 
amendement voor snellere verduurzaming, dat in Hilversum en Wijdemeren is 
aangenomen? Is het nodig dat alle raden dit amendement aannemen om het te realiseren? 
Wordt er versneld een evaluatie uitgevoerd en is de 99% punctualiteit onderdeel van die 
evaluatie?  

 
De heer Rebel (CDA) beaamt dat het geen wedstrijd is tussen aanbesteden en inbesteden, 
maar wel een afweging die volgt na een hele lange rit. Op 25 juni 2019 bij behandeling in 
commissie is expliciet gezegd dat het geen raadsbehandeling behoefde. Natuurlijk zou het 
zuur zijn om na het vele werk de finish niet te halen, al speelt dat geen rol in de afwegingen 
van de fractie. Toch lijkt het erop dat het niet eerder mogelijk was een keuze te maken, 
omdat er voor een besluit eerst veel bekend moest zijn over onder meer de kosten van 
inbesteden. Het zou mooi zijn geweest wanneer het Wmo-contract een paar maanden 
doorgetrokken was, zodat er meer tijd was geweest om de motie uit te werken en breder 
onderzoek te doen. De fractie heeft voldoende informatie om in de raad een afweging te 
maken. 

 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) geeft de collega's mee ter overweging dat er al positieve 
adviezen zijn van alle colleges, adviesraden en de vakbond. Daarnaast heeft de taximarkt 
zwaar te lijden onder de coronacrisis, waardoor bij aanbesteding het risico bestaat op geen 
of weinig inschrijvingen. Dit zal de prijs verder opdrijven. 

 
De heer Schaap (Transparant Huizen) vindt het jammer dat er zo gesteggeld wordt over 
het grandioze plan. 

 
De heer Bource (SGP) vindt het terecht dat aandacht wordt besteed aan de gevolgen van 
de coronacrisis. Wat betreft duurzame taxi's wordt er vaak gebruikgemaakt van groen gas. 
Het verhaal en het tijdpad zijn verder helder.  

 
Mevrouw Van Werven (D66) heeft de sterkte-zwakteanalyse gemaakt wat betreft groener 
vervoer en de fractie zal in de raad het amendement indienen, dat in Hilversum en 
Wijdemeren al is aangenomen. 

 
Wethouder Hoelscher is best bereid in vertrouwelijkheid het salaris van de beoogde 
directeur te noemen, niet in het openbaar. Het valt ruimschoots onder de 200.000 euro en 
is conform de in de stukken genoemde schaal. De wethouder verontschuldigt zich voor de 
fout die eerder in de stukken zat. Het salaris past ook ruimschoots binnen de Wet 
normering topinkomens. Het betreft wel een groot bedrijf met veel personeel en belangrijke 
opgaven, waarbij kennis over en ervaring in de taximarkt noodzakelijk is. Het is geen 
overheidssalaris. Het college komt niet met een nieuw raadsvoorstel en dat is in de vorige 
vergadering ook al aangegeven. Het genoemde groene amendement is in Hilversum 
unaniem aangenomen, ook door partijen die het voorstel zelf niet hebben gesteund. Het 
verduurzamen van 67 Wmo-taxi's is haalbaar en kost circa 34.000 euro. Het verduurzamen 
van busjes is wat ingewikkelder en kost 171.000 euro, waarbij het nog niet duidelijk is of 
dat binnen de huidige financiële kaders op te vangen is. Voorlopig gaan de colleges uit van 
de kaders in het voorstel, mocht het meer kosten dan komen de colleges terug bij de 
raden. Connexxion heeft de ov-concessie gewonnen en gaat CO2-neutraal rijden. Er zal 
bezien worden of er samengewerkt kan worden, bijvoorbeeld door infrastructuur te delen. 
Het groene amendement zou betiteld kunnen worden als overbodig, maar ook als een 
onderstreping van de duurzame doelen en een uiting dat gemeenteraden werk willen 
maken van verduurzaming en vergroening. Hopelijk leidt het niet alleen tot milieuwinsten, 
maar ook tot kostenbesparingen. Tijdigheid maakt uiteraard onderdeel uit van de evaluatie. 



 

 
  
Datum: 07-05-2020      Blad: 11 

  

De wethouder zou het niet zuur vinden als het voorstel niet wordt aangenomen omdat er 
zo lang aan is gewerkt, wel omdat het een heel goed voorstel is. Het zou zuur zijn om geen 
tijd te hebben het rustig in te richten en het in de markt te moeten zetten, terwijl 
taxibedrijven in het duister tasten over toekomstige volumes gezien de coronasituatie. 

 
De heer Uneken (regio Gooi en Vechtstreek) beaamt dat het goed was geweest wanneer 
het Wmo-contract was doorgetrokken. Helaas is verlenging niet meer mogelijk en zou 
gelijktrekken alleen kunnen met een kortdurende aanbesteding. Dat heeft wel tijdelijk een 
prijsverhogend effect, omdat doelgroepenvervoer beter voor langere termijn aanbesteed 
kan worden. De exacte omvang van dat effect zal moeten blijken door de inschrijvingen.  

 
Wethouder Hoelscher geeft aan dat tussen deze commissievergadering en de 
raadsvergadering ook nog vragen gesteld kunnen worden. 

 
De heer Bartlema (VVD) had verwacht dat er nog een ronde zou volgen of fracties 
voldoende informatie hebben om een afweging te maken. Alles overziend blijft het beeld 
hangen dat er in het verleden onvoldoende heldere en duidelijke afspraken zijn gemaakt 
en dat het heeft ontbroken aan strak contractbeheer. De regio heeft de problemen die 
daaruit voortvloeiden eigenlijk over zichzelf afgeroepen, terwijl dat nu als argument wordt 
gebruikt om te gaan inbesteden. 1,5% klachten is niet heel omvangrijk en ook de afwijking 
van punctualiteit is gering, maar er wordt wel een hele bv voor opgetuigd. Het rapport geeft 
duidelijk aan dat aanbesteden ook heel goed mogelijk is. De fractie neemt het voorstel mee 
terug voor overleg. 

 
3. Rondvraag en sluiting 
 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de bijeenkomst om 22.30 uur. 

 
 
 Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 mei 2020, 
 
 
 De commissiegriffier,    De voorzitter, 
 
 
 


