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Kernboodschap  Het college wordt gevraagd  het Uitvoeringsconvenant Opdrachtgeverschap 

Doelgroepenvervoer voor Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en IJmond en 

bijbehorend machtigings-en mandaatbesluit met 2 jaar te verlengen, tot en met 

31 december 2023.  

 

De looptijd van het Uitvoeringsconvenant en het machtigings-en mandaatbesluit is 

gelijk met de looptijd van de vervoerscontracten en het contract van de 

vervoerscentrale.  De gemeenten hebben gebruik gemaakt  van de 

verlengingsoptie in de contracten, om deze reden besluit het college nu ook de 

looptijd van het Uitvoeringsconvenant te verlengen Aangezien de afspraken in de 

Uitvoeringsconvenant naar tevredenheid zijn uitgevoerd, wenst het college deze 

eveneens met twee jaar te verlengen, zodat de huidige samenwerking 

gecontinueerd kan worden.  

 

Met dit besluit worden de samenwerkingsafspraken over de organisatie en 

doelstellingen van het doelgroepenvervoer, de invulling van het 

opdrachtgeverschap en het gezamenlijke zeggenschap gewaarborgd gedurende de 

looptijd van de vervoerscontracten. 

 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Niet van toepassing 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

2018348127-1-Collegebesluit-Aangaan-van-Uitvoeringsconvenant-

opdrachtgeverschap-doelgroepenvervoer.pdf 

 

2019158014-1-Het-verlenen-van-mandaat-volmacht-en-machtiging-aan-het-

college-van-B-W-van-Haarlemmermeer-en-de-burgemeester-van-1-1-1-

Haarlemmermeer-voor-de-uitvoering-van-het-doelgroepenvervoer-1.pdf 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018348127-1-Collegebesluit-Aangaan-van-Uitvoeringsconvenant-opdrachtgeverschap-doelgroepenvervoer.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018348127-1-Collegebesluit-Aangaan-van-Uitvoeringsconvenant-opdrachtgeverschap-doelgroepenvervoer.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019158014-1-Het-verlenen-van-mandaat-volmacht-en-machtiging-aan-het-college-van-B-W-van-Haarlemmermeer-en-de-burgemeester-van-1-1-1-Haarlemmermeer-voor-de-uitvoering-van-het-doelgroepenvervoer-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019158014-1-Het-verlenen-van-mandaat-volmacht-en-machtiging-aan-het-college-van-B-W-van-Haarlemmermeer-en-de-burgemeester-van-1-1-1-Haarlemmermeer-voor-de-uitvoering-van-het-doelgroepenvervoer-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019158014-1-Het-verlenen-van-mandaat-volmacht-en-machtiging-aan-het-college-van-B-W-van-Haarlemmermeer-en-de-burgemeester-van-1-1-1-Haarlemmermeer-voor-de-uitvoering-van-het-doelgroepenvervoer-1.pdf
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Besluit College  

d.d. 23 november 2021 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het Uitvoeringsconvenant Opdrachtgeverschap Doelgroepenvervoer voor 

Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en IJmond (2018348127) en 

bijbehorend machtigings-en mandaatbesluit (2019158014) te verlengen met 2 

jaar, tot en met 31 december 2023. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Sinds 1 januari 2017 zijn de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, 

Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort gezamenlijk opdrachtgever voor het regionaal 

georganiseerde doelgroepenvervoer onder de naam RegioRijder. Voortbouwend op de 

samenwerking is er door de 8 deelnemende gemeenten in 2018 een Uitvoeringsconvenant 

Opdrachtgeverschap Doelgroepenvervoer voor Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en IJmond 

(bijlage 1) met bijhorende machtigings- en mandaatbesluit (bijlage 2) afgesloten. 

 

Het Uitvoeringsconvenant Opdrachtgeverschap Doelgroepenvervoer heeft als doel “de 

samenwerkingsafspraken over de organisatie en doelstellingen van het doelgroepenvervoer, de 

invulling van het opdrachtgeverschap en de gezamenlijke zeggenschap richting de gecontracteerde 

partijen nader uit te werken en vast te leggen”. Daarnaast geeft het Convenant vorm aan de 

regionale netwerksamenwerking waarbij het contractmanagement is belegd bij het Regionaal 

Contractmanagementteam (RCT). 

 

De looptijd van het Uitvoeringsconvenant en het machtigings-en mandaatbesluit is gelijk met de 

looptijd van de vervoerscontracten en het contract van de vervoerscentrale. De gemeenten hebben 

gebruik gemaakt  van de verlengingsoptie in de contracten, om deze reden wordt het college 

gevraagd nu ook de looptijd van het Uitvoeringsconvenant te verlengen. De afspraken in de 

Uitvoeringsconvenant zijn naar tevredenheid uitgevoerd, door het Uitvoeringsconvenant met twee 

jaar te verlengen kan de huidige samenwerking gecontinueerd worden.  

 

Met dit besluit worden de samenwerkingsafspraken over de organisatie en doelstellingen van het 

doelgroepenvervoer, de invulling van het opdrachtgeverschap en het gezamenlijke zeggenschap 

gewaarborgd gedurende de looptijd van de vervoerscontracten. 
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2. Besluitpunten college 

Het college verlengt het Uitvoeringsconvenant Opdrachtgeverschap Doelgroepenvervoer voor Zuid-

Kennemerland, Haarlemmermeer en IJmond (2018348127) en bijbehorend machtigings-en 

mandaatbesluit (2019158014) met 2 jaar,  tot en met 31 december 2023. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met dit besluit worden de samenwerkingsafspraken over de organisatie en doelstellingen van het  

doelgroepenvervoer, de invulling van het opdrachtgeverschap en het gezamenlijke zeggenschap  

gewaarborgd gedurende de looptijd van de vervoerscontracten. 

 

4. Argumenten 

Vervoerscontracten zijn verlengd tot 31-12-2023 

In het Uitvoeringsconvenant Opdrachtgeverschap Doelgroepenvervoer en machtigings-en 

mandaatbesluit is vastgelegd dat de contractverlenging voor de vervoerscontracten en de 

vervoerscentrale is gemandateerd aan het college van de gemeente Haarlemmermeer. 

De vervoerscontracten en het contract voor de vervoerscentrale zijn onder mandaat van de ambtelijk 

opdrachtgever verlengd tot 31 december 2023. Het Uitvoeringsconvenant Opdrachtgeverschap 

Doelgroepenvervoer en het machtigings- en mandaatbesluit loopt op 31 december 2021 af. Er is nog 

een mogelijkheid tot verlenging met tweemaal 1 jaar uiterlijk tot en met 31 december 2023.  

 

Regionaal contractmanagementteam (RCT) functioneert naar wens en behoefte 

Het RCT is sinds 2019 compleet en volledig in functie. De doelen van het afgelopen jaar, om de basis 

op orde te krijgen en voorbereidingen te treffen voor de lange  termijn door het starten van het 

project ten behoeve van het voorbereiden van het systeem per januari 2024 (project Toekomst) zijn 

gehaald en besproken met de Regionale Adviesgroep. De professionaliteit van het 

contractmanagement heeft vorm gekregen door regelmatig voortgangsinformatie te leveren aan de 

Adviesgroep en aan de Stuurgroep. Afgelopen jaar heeft Corona veel invloed gehad op de 

werkzaamheden. Door duidelijke samenwerkingsafspraken en communicatie is dit door het RCT in 

goede banen geleid. Om de samenwerking op de huidige werkwijze voort te kunnen zetten is het 

noodzakelijk om het  Uitvoeringsconvenant Opdrachtgeverschap Doelgroepenvervoer en 

bijbehorende machtigings-en mandaatbesluit te verlengen. 

 

Financiën 

De uitgaven van het Regionaal Contractmanagementteam (RCT) zijn de afgelopen jaren binnen de 

begroting gebleven.   

 

Regionale samenwerking 

Het regionaal georganiseerde doelgroepenvervoer, RegioRijder, en het RCT werkt voor de 

gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en 

Zandvoort. Eenzelfde besluit wordt aan de colleges van deze gemeenten voorgelegd. 
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5. Risico’s en kanttekeningen 

Er zijn geen risico’s of kanttekeningen te benoemen. 

 

6. Uitvoering 

Het besluit wordt gecommuniceerd aan de gemeente Haarlemmermeer, zodat zij het ambtelijk 

opdrachtgeverschap kunnen continueren. 

 

7. Bijlagen 

Bijlage 1 Uitvoeringsconvenant Opdrachtgeverschap Doelgroepenvervoer 

Bijlage 2 Machtigings- en mandaatbesluit bij uitvoeringsconvenant opdrachtgeverschap 

doelgroepenvervoer 

 


