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DOEL: Besluiten 

Bevoegdheden 
Het betreft hier besluitvorming rond het uitvoering geven aan een wettelijke taak. Het mandaat voor het 
aanbesteden van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in het kader van de Wmo is in Haarlem 
neergelegd bij de hoofdafdeling Dienstverlening. Gelet op de politieke gevoeligheid rond dit onderwerp 
wordt analoog aan de andere gemeenten ook aan het college van B&W in Haarlem het definitieve 
Programma van Eisen (PvE) en de bestuursovereenkomst ter besluitvorming voorgelegd. 

Waarom gaat de nota vertrouwelijk en onder geheimhouding naar de raadscommissie 
ln september 2009 is in de raadscommissie Samenleving een presentatie gehouden over het 
aanbestedingstraject van de OV-taxi. Tevens is met de commissie gesproken over de ervaringen van de 
afgelopen jaren en mogelijke wensen rond de OV-taxi. Afgesproken is dat ter zijner tijd de commissie 
op de hoogte gebracht zou worden van het nieuwe PvE. 
Verder is afgesproken in het bestuurlijk overleg OV-taxi van 14 december 2009, de informatie over de 
mogelijke te verwachten kostenstijging strikt vertrouwelijk te delen met de verschillende colleges en op 
basis van lokale besluitvorming eveneens met de raad/raadscommissie.. De reden is, dat openbaarheid 
van deze gegevens de bedrijven die willen gaan inschrijven dan al vooraf op de hoogte kunnen zijn van 
het feit dat de gemeenten rekening houden met een verwachte kostenstijging. Voor aanbieders kan deze 
voorkennis aanleiding zijn hier rekening mee te houden in de aanbieding die gedaan gaat worden 

B&W 
1. Het college besluit akkoord te gaan met het Programma van Eisen OV-taxi inclusief de 'nota 

van zienswijze'. 
2. Het college besluit akkoord te gaan met de Bestuursovereenkomst. 
3. Het college besluit een dekkingsvoorstel te laten voorbereiden nadat het resultaat van de 

aanbesteding bekend is. Dit omdat als gevolg van een Europees aanbestedingsprocedure er 
onzekerheid is over de uiteindelijke financiële concequenties. De extra kosten zullen gedekt 
worden uit de totaal beschikbare Wmo-middelen. 

4. het college besluit akkoord te gaan met het vertrouwelijk ter kennisname doorsturen van het PvE 
en de bestuursovereenkomst naar de commissie Samenleving. 

5. GEHEIMHOUDING: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente 
wordt dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 
gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van de stukken 
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1. Inleiding 
Op 1 juli 2004 is het collectief vraagafhankelijk vervoersysteem OV-Taxi 
Zuid-Kennemerland/IJmond ingevoerd. De OV-Taxi beoogt personen, die niet 
met het reguliere openbaar vervoer kunnen reizen, een volwaardige 
vervoersmogelijkheid te bieden. 

Het Programma van Eisen (PvE) 
Het PvE beschrijft de gewenste kwaliteit van de OV-Taxi in het nieuwe contract 
voor de contractperiode 2011-2014. Op basis van ervaringen in de huidige 
contractperiode zijn in het nieuwe PvE enkele wijzigingen doorgevoerd ten 
opzichte van het huidige contract ter verbetering van de kwaliteit van de OV-
Taxi. Het gaat hierbij voornamelijk om aanpassingen van procedurele aard en 
om aanscherpingen van eisen, die in het huidige contract onvoldoende duidelijk 
waren. 

De Bestuursovereenkomst 
In de bestuursovereenkomst worden de onderlinge verantwoordelijkheden, 
verhoudingen en werkzaamheden ten behoeve van de OV-Taxi geregeld tussen 
betrokken partijen. Met ingang van de nieuwe contractperiode krijgen 
gemeenten in het contractbeheer een duidelijker rol dan binnen de huidige 
overeenkomst het geval is. De nadruk zal liggen op het gezamenlijk door 
gemeenten en provincie uitvoering geven, beheren en monitoren van het 
contract. 

OV-Taxi; een Europese aanbesteding 
De provincie is het overheidsorgaan dat is bevoegd Openbaar 
Vervoersproducten aan te besteden. Dit geldt ook voor de aanbesteding van de 
OV-Taxi (Openbaar Vervoer-Taxi). De OV-Taxi is een combinatie van het 
vraagafhankelijke vervoer in het kader van de Wmo en een aanvullend Openbaar 
Vervoerssysteem. De stukken om tot aanbesteding te komen (bestek, 
gunningdocument, contract, etc.) worden echter in coproductie tussen gemeenten 
en provincie opgesteld. 

2. Besluitpunten college 
1. Het college besluit akkoord te gaan met het Programma van Eisen OV-taxi 

inclusief de 'nota van zienswijze'. 
2. Het college besluit akkoord te gaan met de Bestuursovereenkomst. 
3. Het college besluit een dekkingsvoorstel te laten voorbereiden nadat het 

resultaat van de aanbesteding bekend is. Dit omdat als gevolg van een 
Europees aanbestedingsprocedure er onzekerheid is over de uiteindelijke 
financiële concequenties. De extra kosten zullen gedekt worden uit de totaal 
beschikbare Wmo-middelen. 

4. het college besluit akkoord te gaan met het vertrouwelijk ter kennisname 
doorsturen van het PvE en de bestuursovereenkomst naar de commissie 
Samenleving. 

5. GEHEIMHOUDING: op grond van economische en/of financiële belangen 
van de gemeente wordt dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt 



geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet omtrent het behandelde 
in de vergadering en omtrent de inhoud van de stukken 

3. Beoogd resultaat 
Invulling geven aan de resultaatverplichting die gemeenten hebben in het kader 
van de Wmo (compensatieplicht); ondersteunen/faciliteren zelfredzaamheid en 
maatschappelijke participatie. Specifiek op het gebied van het lokaal kunnen 
verplaatsen per vervoermiddel en het kunnen ontmoeten van medemensen en op 
basis daarvan sociale verbanden aan kunnen gaan. E.e.a. ter uitwerking van 
programma 3 'Zorgzame Samenleving', beleidsveld 3.3 'Voorzieningen voor 
ouderen en mensen met een beperking'. 

4. Argumenten 
1.1 Het Programma van Eisen geeft invulling aan de wetgeving, bestaand 

lokaal beleid en regelgeving (verordening, uitvoeringsregels) 
Gemeenten hebben bij Wet een resultaatsverplichting (compensatieplicht) 
om burgers te ondersteunen/faciliteren in de zelfredzaamheid en 
maatschappelijke participatie. Specifiek op het gebied van het lokaal 
kunnen verplaatsen per vervoermiddel en het kunnen ontmoeten van 
medemensen en op basis daarvan sociale verbanden aan kunnen gaan. 
In Haarlem is op basis van het beleidsplan 'Maatschappelijke Ondersteuning 
in Haarlem 2008-2011; ontmoeten, verbinden en meedoen' gekozen de 
voorzieningenstructuur op te bouwen vanuit inclusief beleid, civil society 
en collectieve voorzieningen en daar waar noodzakelijk individuele 
voorzieningen (piramide). Het product OV-Taxi is een voorbeeld van zowel 
een uitwerking van de inclusieve gedachte (iedereen mag van het product 
gebruik maken want het is een Openbaar Vervoer product) als van het 
bieden van een collectief product voor ouderen en mensen met een 
beperking (Wmo-geïndiceerden) van de regio's Zuid-Kennemerland en de 
Umond. 

1.2 Het Programma van Eisen bepaalt de inhoud van de aanbesteding OV-Taxi 
Het PvE vormt de basis voor alle documenten die in de aanbesteding aan de 
orde zijn, evenals het uiteindelijke contract dat gesloten wordt met de 
nieuwe vervoerder. 

1.3 Het Programma van Eisen heeft positieve advisering en reacties door de 
verschillende adviesorganen 
Het PvE is ter advisering voorgelegd aan het Consumentenplatform OV-
Taxi (officieel adviesorgaan in het kader van de huidige 
bestuursovereenkomst). Daamaast zijn alle Wmo-raden in de regio dan wel 
gelijkwaardige adviesorganen gevraagd om een reactie. De manier waarop 
dit is gebeurd, was verschillend per gemeente in verband met lokale 
regelgeving. In Haarlem is twee keer separaat met de Wmo-raad gesproken 
over de OV-Taxi en de wensen die er zijn. Voor de diverse platforms 
gezamenlijk zijn twee bijeenkomsten georganiseerd waarin het concept PvE 
is besproken. De reacties van de platforms waren positief en aanvullende 
van aard, zijn daar waar aan de orde en mogelijk verwerkt in het definitieve 
concept PvE en worden als bijlage van het PvE schematische weergegeven 
in een "Nota van zienswijze'. 

2.1 De bestuursovereenkomst regelt de verantwoordelijkheden en taken tussen 
provincie en gemeenten. 



De OV-Taxi is een product dat in samenwerking tussen provincie en 
gemeenten tot stand komt. Om de verantwoordelijkheden en taken goed te 
borgen is een bestuursovereenkomst tussen partijen noodzakelijk. 

2.2 De bestuursovereenkomst geeft gemeenten een grotere rol in de uitvoering, 
monitoring en het beheer van het contract van de OV-Taxi 
ln de huidige setting en bestuursovereenkomst tussen provincie en 
gemeenten hebben gemeenten slechts een marginale rol in de 
daadwerkelijke uitvoering, monitoring en het beheer van het contract van de 
OV-Taxi. Hierdoor zijn directe sturingsmogelijkheden richting de 
vervoerder niet tot nauwelijks mogelijk. Deze contacten verlopen via de 
provincie die feitelijk het contract ondertekent. In deze nieuwe 
bestuursovereenkomst is beter recht gedaan aan de verhoudingen 
(gemeenten betalen ongeveer 95% van de ritten, zijnde wmo-ritten, die 
gereden worden) en wordt gezamenlijk (provincie en gemeenten) invulling 
gegeven aan het contractbeheer en de werkzaamheden die hierbij horen. 

3.1 De financiële consequenties als gevolg van een Europees 
aanbestedingstraject zijn pas bekend na afronding van de aanbesteding. 
Er zijn tendensen waar te nemen die een toename aan de kostenkant kunnen 
betekenen. Als gevolg van een Europees aanbestedingsprocedure is er 
echter onzekerheid over de daadwerkelijke financiële consequenties. Die 
zijn pas zichtbaar nadat het resultaat van de aanbesteding bekend is. Op dat 
moment kan pas een voorstel voor financiële dekking worden gemaakt. Zie 
verder bij kanttekeningen onder 3.1. 

4.1 Het informeren van de Raad op dit onderwerp past bij de actieve 
informatievoorziening. 
In september 2009 is in de raadscommissie Samenleving een presentatie 
gehouden over het aanbestedingstraject van de OV-Taxi. Tevens is met de 
commissie gesproken over de ervaringen van de afgelopen jaren en 
mogelijke wensen rond de OV-Taxi. Afgesproken is dat ter zijner tijd de 
commissie op de hoogte gebracht zou worden van het nieuwe PvE. 
Daarnaast is, gelet op de mogelijke omvang van de stijging van de kosten, 
in het bestuurlijk overleg OV-Taxi (14-12-2010) afgesproken deze 
informatie strikt vertrouwelijk te delen met de verschillende colleges in de 
regio Zuid-Kennemerland/IJmond en op basis van lokale besluitvorming 
eveneens met de raad/raadscommissie. Dit laatste als invulling van de 
actieve informatieplicht. 

5. Kanttekeningen 
2.1 De nieuwe bestuursovereenkomst betekent wel een nadrukkelijker 

inspanning in de uitvoering, beheer en monitoring van het nieuwe contract 
Gedurende het huidige contract heeft de uitvoering, beheer en monitoring 
van het contract volledig in handen gelegen van de provincie. Nu de 
verantwoordelijkheden op dit gebied gedeeld worden (waardoor meer recht 
gedaan wordt aan de onderlinge verhoudingen en een positieve impuls op 
het realiseren van de kwaliteit wordt verwacht), zullen de gemeenten zich 
de komende jaren nadrukkelijk moeten inspannen om vorm te geven aan dit 
gezamenlijk beheer. Dit zal tot uitdrukking komen in het leveren van 
personele inzet en van een financiële bijdrage aan de basale 
organisatiekosten (telefoonlijnen ten behoeve van o.a. klachtenafhandeling, 
administratiekosten, etc). Aan de andere kant worden ook de opbrengsten 
(opgelegde malussen aan de vervoerder) die in het huidige contract naar de 



provincie gingen, evenredig verdeeld over de gemeenten. Het is de 
bedoeling dat eventuele extra/meerkosten gedekt gaan worden uit de totaal 
beschikbare Wmo-middelen. 

3.1 Er is een mogelijke kostenstijging te verwachten 
De OV-Taxi is een product dat Europees aanbesteed moet worden. 
Hierdoor is de uiteindelijke prijs van de OV-Taxi vooraf niet te voorspellen. 
De kosten van het OV-Taxi systeem worden immers bepaald door het 
aanbestedingsresultaat, samen met het aantal ritten dat gedurende de 
contractperiode wordt gereden. Alhoewel de uitkomsten van de 
aanbesteding pas na afronding duidelijk en vooraf niet te sturen zijn, ligt het 
in de lijn der verwachtingen dat de kosten van de OV-Taxi zullen stijgen 
ten opzichte van het lopende contract, met name als gevolg van de 
gewijzigde cao van de taxibranche (ongeveer 20% toename loonkosten in 
een periode van 3 jaar). Als gevolg van de gesignaleerde tendensen is voor 
Haarlem een mogelijke kostenstijging te verwachten tussen de 
€ 300.000,00 en € 500.000,00 ten opzichte van de huidige uitgaven van 
rond de € 2 miljoen structureel per jaar. 

Met nadruk dient vermeld te worden, dat: 
- het hier een inschatting betreft. In de inschatting is geen (en kan op dit 

moment ook niet) rekening gehouden met ontwikkelingen en elementen 
die (een deel van) de kostenstijging zouden kunnen compenseren zoals 
ingeschatte efficiency voordelen bij de toekomstige inschrijvers, 
marktwerking, etc, 

- uit o.a. de (beperkte) marktconsultatie is gebleken, dat aanpassingen in 
de kwaliteit zoals neergelegd in het nieuwe concept PvE nauwelijks 
effect hebben op de uiteindelijke prijsstelling. Ook bij gelijkblijvend 
PvE is een kostenstijging te verwachten. 

Nadat het resultaat van de aanbesteding bekend is, zal bezien moeten 
worden op welke wijze eventuele extra kosten gedekt kunnen worden uit de 
totaal beschikbare Wmo-middelen. 

6. Uitvoering 
Na het vaststellen van het PvE en de bestuursovereenkomst in de colleges van 
B&W in de regio's Zuid-Kennemerland en Umond worden beide documenten 
gelijktijdig met aanbestedingsdocumenten als het bestek, gunningdocument en 
concept contract ter besluitvorming voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van de 
provincie Noord-Holland. Dit zal medio april plaatsvinden. 
Hoewel de feitelijke aanbesteding door de provincie Noord-Holland wordt 
uitgevoerd, komen de noodzakelijke documenten wel in coproductie met de 
gemeenten tot stand. Rond de zomervakantie zal de aanbesteding OV-Taxi zijn 
afgerond. 

7. Bijlagen 
A. Programma van Eisen 
B. Bestuursovereenkomst 



Het college van burgemeester en wethouders 

de secretaris de burgemeester 


