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Vraag 1 
Blz. 2, alinea 2: Aanbesteding: er waren maar weinig aanbieders. Hoe is dat te verklaren? Kleine markt 
of hoge criteria?

Antwoord 
Wij hebben de indruk dat het aantal inschrijvingen en de stijging van de kosten door meerdere factoren 
veroorzaakt worden die wij zo goed mogelijk hebben geanalyseerd in de notitie. 

Vraag 2
Is het contract met de regiecentrale al afgesloten?

Antwoord
Ja, dat contract is na afronding van de aanbesteding en de definitieve gunning afgesloten met Munckhof 
B.V. 

Vraag 3
Blz. 2. laatste alinea: Beschreven is dat stijgende kosten bij opstellen scenario’s  al bekend waren. Wilt u 
laten zien waar dit  dan is aangegeven?

Antwoord
In de collegevoorstellen bij de keuze van scenario’s en voor de aanbesteding regiecentrale is vermeld 
dat door autonome ontwikkelingen, dus onafhankelijk van de keuze voor een regiecentrale, nieuw 
doelgroepenvervoer qua kosten zal stijgen ten opzichte van het huidige vervoer.

Vraag 4
Blz. 3. - Bij argumenten 1.5 wordt gesteld dat de raad een notitie heeft vastgesteld. Deze notitie is door 
ons niet terug te vinden. Wel is er een PowerPoint van een bijeenkomst in juni 2018. O.i. hebben wij 
daar niets besloten, alleen vragen en tips meegegeven. Wilt u aangeven op welke notitie u doelt?

Antwoord

De  notitie  ‘Scenario’s  organisatie  doelgroepenvervoer  in  de  gemeenten  Barendrecht, 
Albrandswaard  en  Ridderkerk,  Voorbereiding  aanbesteding  doelgroepenvervoer  gemeenten 
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk dd 12 juli 2018” , is niet door de raad, maar is begin oktober 
2018 door het college vastgesteld, dit is niet goed verwoord bij argument 1.5. 



Vraag 5
Blz. 4. Financiën: - als al vroegtijdig bekend was dat de kosten toenamen, waarom is de begroting 2019 
dan niet hoger geweest? 

Antwoord
Omdat we nog niet konden berekenen wat de kostenstijging zou worden, hebben we ervoor gekozen om 
de uitkomsten van de aanbestedingen af te wachten en de aanvraag voor verhoging van het budget te  
doen op basis van dan bekende cijfers.
 
Vraag 6
Blz. 4. De regiecentrale heeft de opdracht om te sturen op innovatie en efficiency. Hierdoor moet 10 
procent bezuiniging ontstaan. 
a. Moet deze bezuiniging alleen door regiecentrale worden bereikt, of ligt er ook nog een taak bij de 

aanbieders van vervoer? 
a. Moet de regie centrale vooraf aangegeven hoe de efficiëntie en innovatie vorm krijgt en in hoeverre 

is er ruimte voor de BAR organisatie om bij te sturen wanneer gekozen interventies volgens hen niet 
passend zijn?

b. Wat zijn de gevolgen voor de regie centrale wanneer het de regiecentrale niet lukt om deze 
besparing te verwezenlijken? 

Antwoord
a.  De bezuiniging  moet  op het  geheel  van  het  doelgroepenvervoer  gerealiseerd  worden  waarin  de 
regiecentrale de regietaak heeft. 
b. Voorstellen worden door de regiecentrale voorgelegd aan de contractmanager van de Bar-organisatie 
en na goedkeuring ingevoerd. 
c.  In  het  contract  met  de  regiecentrale  was  reeds  een  bonus-malusregeling  voor  hun  prestaties 
afgesproken; deze doelstelling wordt er aan toegevoegd. 

Vraag 7
Het aanbestedingsinstituut mobiliteit (AIM) heeft een reactie en aanbevelingen gegeven op het bestek. 
Bijvoorbeeld rondom contractduur, medewerker tevredenheid en duurzaamheid. Door ons niet terug te 
vinden is de reactie vanuit de BAR organisatie. Welke aanbevelingen zijn overgenomen en wat is de 
reden waarom een aanbeveling niet is overgenomen?

Antwoord

Wij  hebben  kennis  genomen  van  de  aanbevelingen  van  het  aanbestedingsinstituut  en  diverse 
aanbevelingen overgenomen in het bestek. Bij het opstellen van het bestek hebben wij de inbreng en  
kennis van diverse partijen meegenomen en afwegingen gemaakt welke aanbevelingen het meeste tot 
vervoer zouden leiden dat  het beste past bij  de behoeften van de reizigers in de gemeente. Hierbij 
hebben de kwaliteitswensen van reizigers van de gemeenten zwaar gewogen. 


