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1. Inleiding 

De huidige aanbesteding van het leerlingen- en zwem-gymvervoer loopt af met ingang van 1 

augustus 2015. Er wordt nu een regionale aanbesteding voor twee jaar met betrekking tot het 

leerlingenvervoer op basis van 2 percelen gerealiseerd. Perceel 1 omvat alle regio-gemeenten 

in Zuid-Kennemerland en perceel 2 betreft de gemeente Haarlem.. Voor deze aanbesteding is 

een programma van eisen, het bijbehorende bestek en zijn gunningscriteria op prijs en 

kwaliteitsniveau opgesteld. In het programma van eisen is opgenomen dat als er 

combinatievoordelen te behalen zijn, leerlingen uit perceel 1 en 2 gecombineerd mogen 

worden. Het zwem-gymvervoer voor Haarlem valt buiten de aanbesteding en wordt de 

komende twee jaar verlengd onder de oude voorwaarden omdat, de regio gemeenten geen 

onderdeel zwem-gymvervoer hebben. 

Daarnaast wordt de verordening leerlingenvervoer gemeente Haarlem  aangepast ten gevolge 

van de invoering van de wet passend onderwijs. Dit geschiedt door middel van een separate 

raadsnota. 

 

2. Besluitpunten college 

 

1. Het college besluit het programma van eisen vast te stellen voor het 

leerlingenvervoer en het daarbij behorende bestek. 

2. Het college stelt de daarin opgenomen criteria op prijs- en kwaliteitsniveau, die 

leiden tot een aanbesteding, vast. 

3. De kosten van het besluit passen binnen het begrote bedrag van € 1.115.251, - (open 

einde regeling). Het besluit wordt gedekt uit programma 1. 

4. De betrokkenen worden geïnformeerd. 

5. Besluit wordt ter informatie gezonden aan de commissie Samenleving.  
 

 

3. Beoogd resultaat 

Het regionaal aanbesteden van het leerlingenvervoer voor de schooljaren 2015-2017. 

 

4. Argumenten 

De gunningscriteria met betrekking tot het bestek zijn geformuleerd 

Binnen de aanbesteding wordt de opdracht aan de inschrijver gegund met de economisch 

meest voordelige inschrijving. De inschrijvers kunnen een aanbieding doen per perceel of 

meerdere percelen. De aanbesteding voor perceel 2 betreft lokaal vervoer en interlokaal 

vervoer. Daarnaast wordt gegund op grond van de kwaliteiten van de chauffeurs, omdat de 

kwaliteit van het vervoer voornamelijk door de chauffeur wordt bepaald en de leerling met 

name te maken heeft met de chauffeur (400 keer per jaar).  

De gunningscriteria gaan dan ook hierop in:  

 Hoe worden de juiste chauffeurs geworven voor deze opdracht;  

 Hoe worden deze chauffeurs voorbereid op en begeleid tijdens de uitvoering van de 

opdracht;  

 Welke risico’s voorziet de inschrijver en welke beheersmaatregelen worden getroffen 

om de kwaliteit van de chauffeurs te garanderen. 

Bij de beoordeling van deze criteria geldt de volgende verhouding:  

criterium prijs: criterium chauffeur = 600:400  
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Het portefeuillehoudersoverleg heeft ingestemd met de regionale aanbesteding voor 2 jaar. 

In het regionaal portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein is ingestemd met een regionale 

aanbesteding van het leerlingenvervoer, mede om de kwaliteit van het leerlingenvervoer te 

garanderen en schaalvoordeel te behalen door de regionale organisatie van het leerlingen 

vervoer. Na deze periode van 2 schooljaren zijn er vier verlengopties mogelijk voor het 

leerlingenvervoer binnen een periode van 2 schooljaren. Dan kan ook een besluit worden 

genomen of het leerlingenvervoer onderdeel wordt van het doelgroepenvervoer dan wel 

separaat georganiseerd blijft. 

 

Financiële paragraaf  
De toepassing van de geactualiseerde verordening en de regionale aanpak zullen niet leiden 

tot extra kosten binnen de huidige begroting. De kosten worden gedekt uit programma 1. 

 

5. Kanttekeningen 

Over 2 jaar wordt gekeken hoe het onderdeel zwem-gymvervoer kan worden ingepast in 

perceel 2. Van financiële risico’s is geen sprake. 

 

6. Uitvoering 

Na de gunning worden betrokken partijen op de hoogte gebracht. De gekozen vervoerder 

dient de planning en de uitvoering te organiseren.  

 

7. Bijlagen 

- Bestek (= Inkoopstrategie leerlingenvervoer) 

- Bijlage Gedragsregels 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


