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Geachte raadsleden, 

In deze brief informeren wij u over de gekozen aanbestedingsvariant voor de nieuwe aanbesteding 
van het doelgroepenvervoer. Het college is gezamenlijk met de besturen van de andere 2 gemeentes, 
Barendrecht en Ridderkerk, tot de conclusie gekomen dat we met de keus voor een private 
regiecentrale meer maatwerk, flexibiliteit en kwaliteit kunnen borgen binnen het doelgroepenvervoer. 
In het kort lichten we hieronder toe wat de doorslag heeft gegeven om te kiezen voor de publieke 
regiecentrale ten opzichte van de andere 2 scenario’s. 

Private regiecentrale vs klassieke aanbesteding 
De regiecentrale heeft alle vakinhoudelijke kennis in huis. Een deel van de uitvoering (met name het 
leerlingenvervoer) kan daardoor beter door de regiecentrale uitgevoerd worden. Hierdoor zal de BAR-
organisatie niet langer belast zijn met allerlei werkprocessen zoals bijvoorbeeld factuurcontrole op 
ritniveau, klachtafhandeling, eerste directe contact met de eindgebruikers, ritplanningen e.d. Tijdens 
de doorloop van het huidige contract hebben wij ervaren dat de BAR-organisatie deze specifieke 
vakinhoudelijke kennis niet in huis heeft en ook bleek het bijzonder lastig om dit goed in te regelen. 
Een regiecentrale is dan ook beter in staat om een goede controle op de uitvoering te houden, 
hetgeen zal leiden tot betere kwaliteit van het doelgroepenvervoer voor de eindgebruiker. De 
gemeente zal nog wel verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van de aanvragen en de mogelijke 
voorzieningen, toekennen en/of afwijzen. Mogelijk kan dit in de toekomst eveneens opgepakt worden 
door de regiecentrale.  

Bij gelijke vervoerstaken zijn de uitvoeringskosten voor een regiecentrale gelijk aan die van een 
klassieke aanbesteding.  



Vervolg 
Eind september 2018 wordt gestart met de aanbesteding voor de private regiecentrale. Als deze 
afgerond is (eind december 2018) wordt het materieel (de vervoersmiddelen en chauffeurs) separaat 
aanbesteed i.s.m. de regiecentrale. Medio mei 2019 worden ouders en andere gebruikers d.m.v. 
informatiebijeenkomsten, die we samen met de regiecentrale organiseren, geïnformeerd over de 
nieuwe werkwijze binnen het doelgroepenvervoer.  

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

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

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


