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Betreft: Uitgangspuntennotitie “Inkoop en toekomst doelgroepenvervoer Utrecht West”

Geacht College, Geachte leden van de Gemeenteraad,
Wij hebben kennisgenomen van bovengenoemde Uitgangspuntennotitie en op verzoek van de
heer C. de Heer treft u bijgaand ons advies aan.
Wij verzoeken u nadrukkelijk deze notitie ook aan Uw Ouderplatform voor te leggen aangezien
zij als geen ander kunnen oordelen over met name de kwalitatieve gunningscriteria.
Uitgangspunt van de notitie is dat van aanbieders een innovatieve aanpak wordt verwacht als
het gaat om het operationeel combineren van meerdere soorten doelgroepenvervoer. Dit lijkt
ingegeven te zijn om uiteindelijk besparingen te realiseren. Het op deze wijze organiseren van
het vervoer zou een besparing moeten opleveren die volgens de heer C. de Heer gedeeltelijk
naar de potentiële aanbieders en naar de Gemeente terug zou moeten vloeien. Om de
besparing te kunnen bepalen zal in ieder geval duidelijk moeten zijn wat de huidige kosten
van de aan te besteden diensten zijn. Dit lijkt op dit moment nog niet duidelijk.
De beoordeling van de te ontvangen offertes wordt voor 70% bepaald door de prijs en voor
30% door de kwaliteit. Wij adviseren u in het voortraject al vast te stellen wat de
verschillende beoordelingscriteria per onderdeel zijn met daarbij de bijbehorende scores.
Daardoor kunnen alle benoemde (vooral kwalitatieve criteria maar ook bijvoorbeeld de
duurzaamheideisen) worden geborgd in de te ontvangen aanbiedingen.
In de informatie ten aanzien van het beheer van de toekomstige contracten missen wij de
kwalitatieve en kwantitatieve Ki’s.

Ook deze (K)PI’s dienen bij voorkeur nu al bekend te zijn, want dit zijn met name de aspecten
waarop de gemeente in de toekomst de prestaties van de aanbieders wil beoordelen en waarop
gestuurd kan worden.
Ten slotte adviseren wij u een bonus-systematiek in te voeren. Bijvoorbeeld het in eerste
instantie betalen van 90% van de gemaakte kosten en bij behalen van de afgesproken prestatie
indicatoren volgt de betaling van de resterende 10 %.
Wij hopen u hiermee naar behoren te hebben ingelicht en zien uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Rob Kotvis
Voorzitter Participatieraad Woerden

