Bijlage 02 Uitgangspunten inkoop vervoer ronde 2 (vraagafhankelijk vervoer)

Doel van deze bijlage is te besluiten dat deze uitgangspunten voor besluitvorming aan de colleges
gestuurd kunnen worden. De colleges moeten er voor 24 maart over besluiten, zodat het bestuur op
de 24e het Programma van Eisen kan goedkeuren. Publicatie is voorzien op of omstreeks 30 maart.
De uitgangspunten zijn een aanvulling op de eerder vastgestelde Uitgangspunten inkoop vervoer. Per
inkoopronde worden specifieke eisen voor dat vervoer vastgesteld. De colleges stellen de
uitgangspunten vast, het bestuur het Programma van Eisen.
Bijzondere voorwaarden zijn (zie hfst 3):
1. Het contract heeft een looptijd van 2,5 jaar tot augustus 2019 en verlengingsopties van twee
keer 12 maanden.
2. We kopen toegankelijke personenauto’s en rolstoelvoertuigen in die passen bij de
doelgroepen. De vervoerder geeft aan voor welk uurtarief hij voertuigen kan leveren. Voor
de inzet van de duurdere 8-persoonsrolstoelvoertuigen geldt een vooraf bepaalde opslag.
3. Aan duurzaamheid worden basiseisen gesteld, maar de inschrijver kan extra punten
verdienen wanneer voertuigen op Groen Gas en elektriciteit worden ingezet. De inzet van
elektrische voertuigen wordt wel beperkt vanwege de beperkte actieradius en hierdoor
mogelijke planproblemen.
4. We sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaand gemeentelijk beleid over SROI . Indien de
vervoerder hieraan niet voldoet kan een boete opgelegd worden, tenzij de vervoerder
aantoonbaar voldoende inspanningen heeft geleverd.
5. Aan de hand van ritgegevens stellen wij voor te kiezen voor 4 percelen. Ieder perceel heeft
een basepoints, gesitueerd in Apeldoorn, Deventer, Epe en Zutphen. Hierdoor blijft de
complexiteit voor de planning beperkt, blijft het vervoersvolume aantrekkelijk genoeg voor
de inschrijvers, is er een evenwichtige spreiding over de regio en krijgen regionaal
georiënteerde vervoerders gelegenheid om in te schrijven.
6. De Vervoercentrale kan besluiten tot op- en afschalen. De financiële consequenties hiervan
zijn vastgelegd. Wanneer de Vervoercentrale om een extra voertuig verzoekt, bovenop het
inzetrooster, kan de basisvervoerder dit verzoek weigeren.
7. Om te voorkomen dat de Vervoercentrale over te weinig voertuigen beschikt- bijvoorbeeld
wanneer het inzetrooster te krap blijkt te zijn, op specifieke momenten of bij specifieke
gebeurtenissen- sluiten we raamovereenkomsten met zogenaamde flexvervoerders. Zij
vormen een flexibele schil per basepoint. Op deze wijze kan de Vervoercentrale extra
voertuigen inschakelen op momenten die drukker zijn dan voorzien en de basisvervoerders
niet willen of kunnen leveren. Er is geen limiet gesteld aan het aantal vervoerders voor de
flexibele schil. Ook ZZP-ers komen hiervoor in aanmerking.
8. Eén basisvervoerder kan maximaal twee basepoints gegund krijgen. Dit betekent dat er na
deze aanbesteding minimaal 2 en maximaal 4 verschillende vervoerders zijn.
9. De bekostiging van vervoerders sluit zoveel mogelijk aan bij kostenstructuur van vervoerders.
Daarom ontvangen zij een inzetprijs per uur en een vergoeding per geplande kilometer.
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Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Algemeen

In december 2015 heeft u een totaal raamwerk voor de inkoop van vervoercapaciteit voor het
doelgroepenvervoer en het aanvullende openbaar vervoer in de regio vastgesteld. De inkoopronden vinden
plaats in de periode 2016-2019. De opdracht betreft het vervoer van de regionaal samenwerkende gemeenten
Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen die samen zullen
deelnemen in de Vervoercentrale Stedendriehoek. Daarnaast verzorgt de Vervoercentrale het aanvullende
openbaar vervoer voor de Provincie Gelderland.
De kern van deze aanvulling is de specifieke uitwerking van inkoopronde 2: voornamelijk het huidige collectief
vraagafhankelijke Regiotaxi vervoer. De uitgangspuntennotitie betreft het inkopen van de benodigde
voertuigen inclusief chauffeurs. De Vervoercentrale verzorgt de ritaanname en de ritplanning.
Na deze inkoopronde volgt nog inkoopronde 3. Deze uitwerking zal te zijner ter besluitvorming aan de colleges
worden voorgelegd.

1.2

Achtergrond informatie

Per augustus 2016 moet een regionaal, solide, efficiënt en cliëntvriendelijk vervoerssysteem gerealiseerd zijn.
Uitgangspunt daarbij is dat reizigers waar mogelijk gebruik maken en overstappen op het reguliere
lijngebonden openbaar vervoer (bus en trein). Naast het aanbieden van dit systeem wordt beoogd de eigen
vervoersoplossing van burgers meer dan nu te benutten. Zoals vrijwilligersinitiatieven. In de Kadernota ‘Op
weg’ zijn drie sporen beschreven die leiden tot een betaalbaar en duurzaam regionaal vervoerssysteem:
1. Vergroten zelfredzaamheid van de reizigers;
2. Efficiënter organiseren van regionale vervoersstromen;
3. Ontwikkelen van maatwerkvervoer in samenhang met het OV.

2.3

Inspraak

In de aanbesteding stellen we eisen aan de kwaliteit van het vervoer, vastgelegd in het programma van eisen.
Uitgangspunt is dat we minimaal op het huidige niveau blijven. Bij de formulering van de eisen is rekening
gehouden met de verkregen inspraakadviezen van de Wmo adviesraden die in juni 2015 zijn ontvangen.
De samenwerkende gemeenten bepalen aan welke kenmerken en regels het vervoer moet voldoen. Daarbij
streven we naar harmonisatie. Zie uitgangspunten kenmerken vervoersysteem 2016/ 2017. Dit werken we uit
in een Vervoerreglement die we voor advies aan de adviesraden Wmo zullen voorleggen.

1.4

Proces

De inkoopstrategie voor inkoopronde 2 is tot stand gekomen met input van deskundigen in de regio, de
Provincie en adviseurs van Forseti en Trafficon. Daarnaast is bovenregionaal samengewerkt.
Tijdens het regionaal Portefeuillehoudersoverleg Basismobiliteit (PFO) van 21 januari zijn onderdelen van deze
notitie besproken. Op 2 maart hebben de regionale bestuurders besloten om deze notitie voor vaststelling aan
de deelnemende colleges aan te bieden.
Het bestuur van de Vervoercentrale is voornemens om op 24 maart, zodra de colleges de uitgangspunten voor
inkoopronde twee hebben vastgesteld, de aanbestedingsdocumenten vast te stellen en te publiceren.
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Hoofdstuk 2

Wat is al besloten?

In de gemeenschappelijke regeling is geregeld dat de colleges de uitgangspunten voor de inkoop vaststellen. De
samenwerkende gemeenten hebben gezamenlijk uitgangspunten voor de inkoop van vervoer geformuleerd.
We onderscheiden daarbij drie inkoopronden, die we te zijner tijd inhoudelijke zullen uitwerken. Daarbij is
inkoopronde 1 wel uitgewerkt.

2.1

Inkoopronden en contractduur

Gezien de complexiteit kopen we het totale vervoersvolume niet in één keer in, maar gefaseerd in drie
inkoopronden. Hierdoor kan de inkoop van delen van het vervoer plaatsvinden op momenten dat de omvang
ervan beter bepaalbaar en de kenmerken van de benodigde voertuigen en chauffeurs beter bekend zijn (type
voertuig, type chauffeurspas). Hierdoor kan een beter inkoopresultaat behaald worden.
Tabel Overzicht looptijd contracten per inkoopronde
Inkoopronde 1
Inkoopronde 2
Inkoopronde 3

Contractduur:
1 jaar
2,5 jaar
2 jaar

Startdatum
1 augustus 2016
1 januari 2017
1 augustus 2017

Einddatum
Juli 2017 (gaat vervolgens mee in inkoopronde 3)
Juli 2019
Juli 2019

Inkoopronde 1 is reeds gestart. De uitgangspunten specifiek voor inkoopronde 1 zijn in december 2015 door de
colleges vastgesteld. De planning voor de inkoopronden 1-3 leest u in bijlage 1.
De contracten van de inkoopronden eindigen per juli 2019. Vanaf dit moment is één regionale aanbesteding
voor al het gemeentelijke vervoer mogelijk.

2.2

Algemene uitgangspunten

Algemene uitgangspunten voor alle inkoopronden
- Inzetbaarheid voertuigen: De Vervoercentrale plant de rit (dit doet nu de vervoerder zelf). We kopen
daarom uitsluitend voertuigen en chauffeurs in. De Vervoercentrale bepaalt welke reiziger door welk
voertuig/chauffeur vervoerd wordt. Voertuigen zijn inzetbaar voor meerdere doelgroepen.
- Basepoints: De basepoints zijn de punten vanwaar de chauffeursdiensten gereden en berekend worden en
waar ze eindigen. De vervoerder dient de geplande voertuigen op de gevraagde momenten op het
gevraagde basepoint beschikbaar te hebben. Ritten vanuit 1 basepoint kunnen door de gehele regio
gereden worden. Het basepoint is bedoeld voor de dag start en om het einde van de dag te bepalen. Het
moment waarop en van waar de teller loopt.
- Bekostiging vervoerder afstemmen op de kostenstructuur van de vervoerder:
Nu wordt de vervoerder bekostigd per reizigerszone, beladen km of een prijs per leerling. Door de komst van
de Vervoercentrale heeft de vervoerder geen invloed meer op het aantal km dat hij moet rijden en het
aantal reizigers in het voertuig. Dit vraagt om een andere bekostigingswijze. Door aan te sluiten bij de
kostenstructuur van de vervoerder, kan de vervoerder een goede en eerlijke prijs offreren. De kosten van
een vervoerder bestaan met name uit salariskosten en voertuigkosten waaronder brandstofkosten per km.
We willen daarom vervoerders per uur en per km bekostigen. Deze bekostigingswijze betekent dat we
concrete afspraken moeten maken over de bepaling van het aantal verreden km. En de berekeningswijze van
het aantal diensturen (Start- en eindtijd van de chauffeur). De bekostigingswijze van vervoerders staat los
van de vereveningswijze tussen gemeente. Dit laatste werken we begin 2016 verder uit.
- Flexibiliteit vervoervolume: Bij structureel stijgende of dalende vervoervolumes kan door tijdig overleg met
de vervoerder het vervoer op- en afgeschaald worden.
- Onderaannemerschap: Het inschakelen van onderaannemers is onder voorwaarden toegestaan.
- Behoud kwaliteit voertuigen en chauffeurs: We gaan voor behoud van kwaliteit. De gestelde eisen aan
voertuigen en chauffeurs nemen we zo veel als mogelijk over van eerdere aanbestedingen in de regio.
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Hoofdstuk 3

Uitwerking inkoopronde 2

In dit hoofdstuk beschrijven we de inkoopstrategie specifiek voor de tweede inkoopronde. Deze inkoopronde
betreft voertuigcapaciteit die voornamelijk wordt gebruikt voor het Collectief Vraagafhankelijke Vervoer (CVV)
in de negen deelnemende gemeenten. Het kan gaan om zowel vraagafhankelijk vervoer als om vaste ritten die
wekelijks repeteren. De aansturing en planning van dit vervoer wordt verzorgd door de publieke
Vervoercentrale.
De huidige Regiotaxicontracten ten behoeve van het CVV lopen af per 1 januari 2017.
De uitgangspunten voor deze aanbesteding zijn voorbereid in het Portefeuillehouderoverleg Basismobiliteit en
worden door alle negen deelnemende colleges vastgesteld. Het Bestuur van de Vervoercentrale stelt de
aanbestedingsdocumenten vast en toetst of deze voldoen aan de meegegeven kaders. Van iedere gemeente
heeft een wethouder zitting in dit bestuur.

3.1

Huidige situatie

Het CVV is nu verdeeld over drie percelen: 1. Regiotaxi Stedendriehoek: Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem,
Voorst, Zutphen 2. Regiotaxi Salland: Deventer 3. Regiotaxi Noord Veluwe: Hattem en Heerde. Drie
verschillende vervoerders verzorgen nu het collectief vraagafhankelijk vervoer in onze vervoerregio.

3.2

Aandachtspunten

Voor de inkoop van het vervoer moet het voor de vervoerder duidelijk zijn waar hij op inschrijft, daarom is het
maken van een goede inschatting van het volume belangrijk.
Momenteel brengen we de vervoervolumes in beeld. Vervoervolumes dalen als gevolg van:
 Gewijzigd beleid in de toegang (De Kanteling, verschuiving naar eigen kracht en algemene
voorzieningen);
 Sturen op hogere bezettingsgraad;
 Meer regionaal volgtijdelijk vervoer.
Vervoervolumes stijgen als gevolg van:
 De omzetting van maatwerkdagbesteding naar algemene voorziening dagbesteding. Voor vervoer naar
deze algemene voorziening kan het CVV ingezet worden.
Tot slot heeft het kenbaar maken hoe deze aanbesteding zich verhoudt tot inkoopronde 1 en inkoopronde 3
Inkoopronde 1 betreft met name het Leerlingenvervoer van Apeldoorn. De voertuigen die in deze inkoopronde
zijn ingekocht kunnen deels volgtijdelijk ingezet worden voor het CVV.
Vervolgens zullen we in inkoopronde 3 met name routegebonden vervoer inkopen voor de hele regio. Denk
dan aan het Leerlingenvervoer maar bijvoorbeeld ook het vervoer naar dagbesteding in het kader van de Wmo
en Jeugdwet-vervoer.

3.3

Uitgangspunten bestek

3.3.1 Contractduur
2,5 jaar tot augustus 2019 en verlengingsopties van twee keer 12 maanden.

3.3.2 Voertuigen
We kopen personenauto’s met een comfortabele instap en 8-persoons toegankelijke rolstoelvoertuigen in. De
vervoerder geeft aan voor welk uurtarief hij voertuigen kan leveren. Voor de inzet van de duurdere 8persoonsrolstoelvoertuigen geldt een vooraf bepaalde opslag.
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3.3.3 Duurzaamheid
De deelnemende colleges willen de vervoerders uitdagen om te verduurzamen. Duurzaamheid vraagt om
investeringen bij vervoerders bijvoorbeeld in nieuwe voertuigen. Wanneer contracten langer lopen kunnen zij
deze kosten over een langere periode afschrijven. De af te sluiten raamovereenkomsten op basis van
voorliggende aanbesteding kennen een contractduur van 2,5 jaar. Gezien de druk en onzekerheid op
gemeentelijke budgets en de beperkte looptijd van de contracten geven colleges de opdracht om binnen
bestaande budgets de markt uit te dagen om het vervoer zo duurzaam mogelijk in te richten. In de aanbesteding
stellen we basiseisen aan duurzaamheid (o.a. Euro 5). Voldoet een vervoerder niet aan deze basiseis dan komt
hij niet in aanmerking voor gunning. Daarnaast telt de inzet van meer duurzame voertuigen positief mee in de
beoordeling in de gunningcriteria. Op deze wijze willen we realiseren dat we meer duurzamere voertuigen
inkopen. In de gunning zal de nadruk liggen op de inzet van voertuigen op CNG groengas. Dit wordt het hoogst
gewaardeerd. De mogelijkheid om elektrische voertuigen in te zetten wegen we mee in deze aanbesteding,
maar de inzet van deze voertuigen wordt wel beperkt vanwege de beperkte actieradius en hierdoor mogelijke
planproblemen.
Wij zijn overigens wel kritisch over de inzet van de duurzame voertuigen. In het nabije verleden werden er lage
vloer minibussen met groengas bij Regiotaxi Gelderland ingezet waar scootmobielen en sommige rolstoelen
niet mee konden. Bij de inkoop is hier aandacht voor door voertuigeisen op te nemen. Voor gunning moet de
vervoerder kenbaar maken welk type voertuig hij zal inzetten, hoe de voertuigen voldoen aan de eisen van toeen doorgankelijkheid, en op welke wijze rolstoelen en scootmobielen meegenomen kunnen worden.

3.3.4 Social return on investment (SROI)
We sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaand gemeentelijk beleid over SROI . Dit betekent dat de bij
voorkomende vacatures bij de vervoerder de vervoerder inspanningsverplichtingen heeft om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen of werkervaringsplaatsen aan te bieden. Vervoerders moeten
vacatures melden bij de Vervoercentrale. Regionaal werken we verder uit hoe wij het nakomen van afspraken
zullen bewaken1.
De vervoerder is verplicht om 5% van de aanneemsom in te zetten voor de arbeidsinschakeling van mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt/ werkeloos werkzoekend.
De vervoerder werkt dit uit in een plan van aanpak en wijst binnen zijn organisatie een contactpersoon aan.
Deze toelichting wegen we niet mee in de beoordeling.
Indien de vervoerder hieraan niet voldoet kan een boete opgelegd worden, tenzij de vervoerder aantoonbaar
voldoende inspanningen heeft geleverd.

3.3.5 Perceelindeling:
Basisvervoerders
Aan de hand van ritgegevens stellen wij voor te kiezen voor 4 percelen. Ieder perceel heeft een basepoints,
gesitueerd in Apeldoorn, Deventer, Epe en Zutphen. Hierdoor blijft de complexiteit voor de planning beperkt,
blijft het vervoersvolume aantrekkelijk genoeg voor de inschrijvers, is er een evenwichtige spreiding over de
regio en krijgen regionaal georiënteerde vervoerders gelegenheid om in te schrijven. Om in aanmerking te
komen voor een basepoint moet de vervoerder in ieder geval 125% van de benodigde vervoercapaciteit kunnen
leveren. Wanneer de Vervoercentrale operationeel is stelt de Vervoercentrale 4 weken voor aanvang een
rooster op. In dit rooster staat vermeld welk type voertuigen op welk moment van de dag beschikbaar moeten
zijn. Dit rooster moet de vervoerder nakomen. De Vervoercentrale kan besluiten tot op- en afschalen. De
financiële consequenties hiervan zijn vastgelegd. Wanneer de Vervoercentrale om een extra voertuig verzoekt,
bovenop het inzetrooster, kan de basisvervoerder dit verzoek weigeren.

1

We sluiten voor deze aanbesteding niet aan bij de SROI paragraaf voor de Raamovereenkomsten Jeugd en Wmo. Ten eerste is die

bepaling voor vervoer niet ambitieus genoeg en ten twee kan de Prestatielader Socialer Ondernemen (PSO) bij Europese aanbestedingen
niet gebruikt worden.
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Flex vervoerders (Extra)
Om te voorkomen dat de Vervoercentrale over te weinig voertuigen beschikt- bijvoorbeeld wanneer het
inzetrooster te krap blijkt te zijn, op specifieke momenten of bij specifieke gebeurtenissen- sluiten we
raamovereenkomsten met zogenaamde flexvervoerders. Zij vormen een flexibele schil per basepoint. Op deze
wijze kan de Vervoercentrale extra voertuigen inschakelen op momenten die drukker zijn dan voorzien en de
basisvervoerders niet willen of kunnen leveren. Deze vervoerder dienen aan dezelfde minimale kwaliteitseisen
te voldoen als de basisvervoerders, maar worden niet beoordeeld in de gunningcriteria. In principe kan elke
vervoerder die aan de gestelde minimumeisen voldoet deelnemen aan de raamovereenkomst. Bij de keuze
voor het inzetten van een vervoerder zal de tariefstelling, de beschikbaarheid en de locatie (standplaats,
aanrijtijd) een rol spelen.

3.3.5 Meerdere vervoerders
Eén basisvervoerder kan maximaal twee basepoints gegund krijgen. Dit betekent dat er na deze aanbesteding
minimaal 2 en maximaal 4 verschillende vervoerders het CVV verzorgen.cIedere vervoerder die geen
basisvervoerder is kan in aanmerking komen voor een raamovereenkomst per basepoint ter invulling van de
flexibele schil. Er is geen limiet gesteld aan het aantal vervoerders voor de flexibele schil. Iedere lokale
ondernemer, ook zzp-ers, kunnen hiervoor in aanmerking komen.

3.3.6 Bekostiging vervoerders
De bekostiging van vervoerders sluit zoveel mogelijk aan bij kostenstructuur van vervoerders. Daarom
ontvangen zij een inzetprijs per uur en een vergoeding per geplande kilometer. Door een kilometervergoeding
te bieden stimuleren we vervoerders bovendien om door te rijden. Wanneer de plansoftware niet alle, maar
alleen de beladen kilometers registreert. Kiezen we ervoor om uitsluitend een kilometervergoeding te
verstrekken voor de beladen kilometers. Op het moment van publicatie is de softwareleverancier
gecontracteerd en is dit onderdeel getoetst.

3.3.7 Implementatie en evaluatie
Voorlichtingsbijeenkomsten chauffeurs tijdens implementatie
Alle betrokkenen bij het vervoer dienen op de hoogte te zijn van de spelregels van het vervoerssysteem. De
Vervoercentrale verzorgt tijdens de implementatieperiode een voorlichtingsbijeenkomst over de werkwijze van
het vervoerssysteem. Alle betrokken chauffeurs zijn verplicht hierbij aanwezig te zijn.
Voorlichtingsbijeenkomsten chauffeurs gedurende contractperiode
Gedurende de contractperiode is Vervoercentrale voornemens om in een zekere regelmaat
voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren voor chauffeurs. Doel van deze bijeenkomsten is om scherp te
houden welke spelregels gelden in het vervoer, welke aandachtspunten er zijn in de uitvoering van het vervoer
en hoe de prestaties zijn in de uitvoering. Alle betrokken chauffeurs zijn verplicht hierbij aanwezig te zijn.
Evaluatie opdrachtgever/ opdrachtnemers
Met enige regelmaat vindt vanuit de Vervoercentrale onderzoek plaats naar de feitelijke kwaliteit van de
uitvoering van het vervoer en de beleving daarvan door de reizigers. De vervoerder verleent alle medewerking
aan dergelijke activiteiten.

3.4

Gunning

We gunnen op de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Dit betekent dat we naast prijs andere criteria
meewegen namelijk: de mate van duurzaamheid en de samenwerking met de Vervoercentrale. Waarbij duurzaamheid
hiervan het zwaarst meeweegt. Om excessen te voorkomen is het uurtarief (beschikbaarheidstarief) gemaximeerd. Het
vervoerssysteem dat wij nastreven is vrij nieuw voor Nederland. De mate waarin de vervoerder meewerkt bij het nastreven
van onze doelstellingen is van groot belang. Wij vragen daarom aan de vervoerder hoe en in welke mate hij vorm geeft aan
de flexibiliteit die wij verwachten. En aan de wijze waarop hij de communicatie met de Vervoercentrale vorm geeft. Dit
wegen we mee.
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Bijlage 1

Planning inkoop 2016-2019

Tabel 1 Planning inkoopronde 1
Wat
Besluitvorming college Apeldoorn
Publicatie
Publicatie Nota van Inlichtingen
Deadline indienen offertes
Gunningsbeslissing
Definitieve gunning

Ingangsdatum contracten

Datum
half december 2015
23 december 2015
13 januari 2016 (streefdatum)
12 februari 2016
Week 10
20 kalenderdagen na
verzending van de
gunningsbeslissing
1 augustus 2016

Tabel 2 Planning inkoopronde 2
Wat
Publicatie
Inlichtingenronde
Deadline indienen offertes
Gunningsvoornemen
Definitieve gunning
Implementatiefase
Ingangsdatum contracten

Datum
30 maart 2016
week 15
17 mei 2016
week 22
week 25
Juli-december
1 januari 2017

bel 3 Planning inkoopronde 3
Wat
Publicatie
Inlichtingenronde
Deadline indienen offertes
Gunningsvoornemen
Definitieve gunning
Implementatiefase
Ingangsdatum contracten

Datum
Begin december 2016
Half december 2016
Eind januari 2017
Half februari 2017
Maart 2017
April-juni
1 augustus 2017
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