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1. Inleiding 

Op 10 maart 2015 heeft het college de nota ‘regionale aanbesteding leerlingevervoer 

schooljaren 2015-2017, BBV nr 2015/77171 vastgesteld, en op 19 mei heeft het college dit 

besluit gewijzigd met de nota ‘aanbesteding leerlingenvervoer schooljaren 2015-2017, BBV 

nr. 2015/ 175662. 

 

Voor deze aanbesteding is een programma van eisen en zijn gunningscriteria op prijs en 

kwaliteitsniveau opgesteld. Naast Haarlem, voeren de gemeenten in Zuid Kennemerland 

eenzelfde aanbesteding met een identiek programma van eisen. In het programma van eisen is 

opgenomen dat als er combinatievoordelen te behalen zijn, leerlingen uit de aanbesteding 

voor Haarlem en leerlingen voor Zuid Kennemerland gecombineerd mogen worden.  

 

Op 15 maart 2015 is de aanbesteding leerlingenvervoer Haarlem gepubliceerd op Tenderned. 

De inschrijvingen zijn op 30 april 2015 beoordeeld op basis van de economisch meest 

voordelige inschrijving, gelet op de gunningscriteria (1) kwaliteit chauffeur, (2) 

duurzaamheid en (3) prijs. 

 

Het college wordt  gevraagd in te stemmen met de voorlopige gunning van het 

leerlingenvervoer aan De Vier Gewesten B.V. Daarbij heeft het criterium kwaliteit het 

zwaarst gewogen. Na een bezwaartermijn van 20 kalenderdagen zal in beginsel de opdracht 

aan De Vier Gewesten B.V. worden gegund en zal met hen een overeenkomst worden 

gesloten.  

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit de voorlopige gunning leerlingenvervoer aan De Vier Gewesten B.V. 

vast te stellen. 

2. De kosten van het besluit staan opgenomen in de begroting 2015 (€ 1.115.251, -). Het 

besluit wordt gedekt uit programma 1. 

3. Het college besluit de inschrijvers te informeren over de voorlopige gunning. 

4. Het college besluit publicatie van dit besluit aan te houden totdat de gunning definitief is 

geworden.  

5. Het collegebesluit wordt na het definitief worden van de gunning ter kennisname 

gestuurd aan de commissie samenleving.  

 

3. Beoogd resultaat 

Met deze aanbesteding realiseren we voor de komende schooljaren 2015-2017  het 

leerlingenvervoer voor kwetsbare leerlingen in Haarlem. 

 

4. Argumenten 

 

Gunning draagt bij aan doelen programmabegroting 

Het besluit past in programma 1 Maatschappelijke Participatie, beleidsveld Onderwijs en 

Sport.  
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Inschrijvingen  voldoen  

Alle inschrijvingen zijn gecontroleerd op volledigheid, geschiktheid en het voldoen aan het 

programma van eisen. Alle inschrijvingen waren volledig, geschikt en voldeden aan de 

gestelde eisen.  

 

Gunningscriteria leidt tot voorlopige gunning 

De inschrijvingen  zijn beoordeeld op de wijze zoals in de aanbesteding beschreven, te weten 

op: 

1. Kwaliteit van de chauffeur:  

 Hoe worden de juiste chauffeurs geworven voor onderhavige opdracht? 
 Hoe worden de chauffeurs voorbereid op de uitvoering van onderhavige opdracht? 
 Hoe worden de chauffeurs begeleid gedurende de uitvoering van onderhavige 

opdracht? 

 Welke risico’s voorziet de inschrijver en welke maatregelen worden getroffen om 

de kwaliteit van de chauffeurs te beheersen? 

2. Duurzaamheid: hierbij kan de  inschrijver  punten behalen op het moment dat hij meer op  

het gebied van duurzaamheid doet dan minimaal geëist wordt. Om in aanmerking te 

komen voor de punten dient de inschrijver aan te geven welk percentage hij aan 

voertuigen inzet met een lagere emissie dan euro 5 

3. Tarieven 

Op basis van deze beoordeling heeft De Vier Gewesten B.V. het hoogste aantal punten 

behaald  en zal de opdracht in beginsel aan hen worden gegund. 

 

Motivatie voor aanhouden publicatie 

Het collegebesluit met de voorlopige gunning wordt pas gepubliceerd wanneer deze definitief 

geworden is. Het is namelijk theoretisch mogelijk dat een voorlopige gunning na een gegrond 

verklaard bezwaarschrift niet definitief wordt en vervolgens gekozen moet worden voor een 

andere aanbieder.  

De gunning wordt definitief na afloop van de bezwaartermijn van 20 dagen na afwijzing van 

de andere inschrijvers, te weten 10 juni 2015, indien in deze periode geen bezwaarschrift 

wordt ingediend door de afgewezen inschrijvers.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

 

6. Uitvoering 

Na afloop van de bezwaartermijn van 20 kalenderdagen wordt de opdracht definitief gegund 

en kan de overeenkomst worden getekend (indien geen bezwaarschriften worden ingediend 

door de afgewezen inschrijvers). 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


