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Betreft: : verlenging regiecentrale en aanbesteding doelgroepenvervoer 2023

Geachte raadsleden,
In deze brief informeren wij u over het verlengen van de overeenkomst met de regiecentrale
Doelgroepenvervoer met één jaar en het vaststellen van een planning op hoofdlijnen van de
aanbesteding Doelgroepenvervoer die in 2023 zal plaatsvinden.
INLEIDING
Op grond van de wettelijke taak voor gemeenten om doelgroepenvervoer te organiseren heeft de
gemeente regie en vervoer ingekocht. Op 1 augustus 2019 zijn de huidige overeenkomsten ingegaan
bestaande uit een regiecentrale, het Wmo-vervoer, het leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer (inclusief
vervoer van en naar schakelklassen). De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben
deze diensten gezamenlijk aanbesteed.
De regie van het vervoer is gegund aan één aanbieder en de uitvoering van het vervoer is verdeeld in 2
percelen, te weten het Wmo-vervoer en het leerlingen- en jeugdhulpvervoer. Het contract van de
regiecentrale loopt op 1 augustus 2022 af en de contracten van de vervoerders voor beide percelen op 1
augustus 2023. De doorlooptijd en het voorbereidingsproces van de aanbesteding van de huidige
contracten heeft destijds circa 15 tot 18 maanden gevergd.
KERNBOODSCHAP

Met de één jarige verlenging van de regiecentrale continueren we de goede, kwalitatieve
dienstverlening op gebied van doelgroepenvervoer aan onze inwoners tot tenminste 1 augustus 2023. De
verlenging van de regiecentrale heeft geen gevolgen voor de begroting. In het meerjarenperspectief is
de regiecentrale meegenomen
CONSEQUENTIES
Door de overeenkomst van de regiecentrale met één jaar te verlengen lopen alle
doelgroepenvervoerovereenkomsten tegelijkertijd af op 1 augustus 2023. Dit geeft ons de tijd en de
mogelijkheid om nog dit jaar een start te maken met de voorbereiding op de aanbesteding die in 2023 zal
plaatst vinden. Tijdens de voorbereiding analyseren we de huidige werkwijze, wegen we verschillende
scenario’s zorgvuldig af, maken we gedegen keuzes op basis van een marktanalyse en een
inkoopstrategie en leggen deze keuzes vast in het lokale beleidskader en aanbestedingsbestek. Hierbij
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houden we rekening met de Albrandswaardese lokale praktijk. Deze doelstellingen willen we realiseren
met onderstaande planning 1:

VERVOLG
Gezamenlijk doorlopen we het proces waarin we het beleidskader en de verordeningen tot stand zullen
komen. De aanbesteding binnen de door u gestelde kaders is een bevoegdheid van het college.

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Jolanda de Witte

1 Dit betreft een planning op hoofdlijnen. De planning kan door omstandigheden of inhoudelijke keuzes
wijzigen.

