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1. Het doelgroepenvervoer per 1 januari 2017 te organiseren conform het 

regiemodel, waarbij een scheiding plaatsvindt tussen de regiefunctie 

(de zogenaamde vervoerscentrale) en de uitvoering (het rijden). Hierbij 

is instandhouding van de huidige kwaliteit van het vervoer 

uitgangspunt; 

2. In de regio's Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer samen 

te werken op het gebied van doelgroepenvervoer in de vorm van een 

netwerk organisatie; 

3. De vervoerscentrale vorm te geven middels een privaatrechtelijke 

constructie (aanbesteden). 

4. Te starten met de uitvoering (inkoop, beheer en regie) van het Wmo-

vervoer (inclusief de begeleiding) waarbij later het leerlingenvervoer 

kan worden ingevoegd en de mogelijkheid wordt opengehouden andere 

vervoervormen (vrijwilligersvervoer) hierbij op een later tijdstip te 

laten aansluiten. 

5. Dit voorstel heeft financiële effecten maar deze zijn per saldo 

budgettair neutraal. Op langere termijn zijn besparingen mogelijk. 

6. Het college stuurt dit besluit ter bespreking aan de commissie 

Samenleving. 

 

 

Portefeuillehouder:  

Hoek, J. van der 

Auteur:  

Tas, M. van der 

Email:  

mvandertas@haarlem.nl 

Telefoonnr  

023-5114827 

Samenvatting/Doel/grond besluit 

Het college besluit over privaatrechtelijke handelingen namens de 

gemeente, zoals openbare aanbestedingen. Vanwege het protocol actieve 

informatieplicht wordt dit stuk besproken met de commissie Samenleving, 

daarin is opgenomen dat indien het college meerjarige verplichtingen aan 

gaat dat dit besproken wordt met de commissie. Een aanbesteding is de 

voorbereiding op deze verplichting. Het gaat om de aanbesteding 

doelgroepenvervoer volgens het regiemodel, zodat per 1 januari 2017 

gestart kan worden met de uitvoering. 

Het college wil de commissie meenemen in het te volgen traject inzake 

doelgroepenvervoer. In vervolg op deze nota volgt het Programma van 

Eisen (PvE) van de regiecentrale en daarna de aanbesteding van die 

centrale. Dan komt het Programma van Eisen voor de aanbesteding van het 

vervoer (het rijden) en dan de aanbesteding.  Beide PvE's zullen aan de 

commissie ter bespreking worden aangeboden. 
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