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Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Brief van Holland Rijnland van 7 juli 2022 inzake Zienswijze 

werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026 (2914901) 

 

8 september 2022 

 

De antwoorden van het college van B&W op de vragen van de fracties staan schuin gedrukt onder de vraag. 

 

Bijlage 1. Concept werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026 

 

Nr. Pag. Fractie Vraag & Antwoord 
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7 VVD Onderdeel 15, Regiotaxi. 

a. Zijn het nieuwe contract, het Programma van Eisen en de aanbesteding gedeeld met de gemeenteraad van Katwijk? 

b. Zo ja, waar zijn deze te vinden? Zo nee, kunnen deze alsnog gedeeld worden? 

c. Welke wensen inzake de Regiotaxi heeft Katwijk aan Holland Rijnland doorgegeven voor het nieuwe contract? Als hierover een 

brief of collegebesluit beschikbaar is, graag een afschrift. 

 

a. Deze documenten zijn niet gedeeld met de gemeenteraad van Katwijk. De aanbesteding is georganiseerd door Holland 

Rijnland, de gemeenten die onderdeel zijn van de gemeentelijke regeling hebben Holland Rijnland daarvoor gemandateerd. 

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft het gunningsbesluit genomen. 

b. Het Programma van Eisen is onderdeel van de aanbesteding en is op Tenderned gepubliceerd, het bevat echter veel 

bedrijfsgevoelige informatie. Het contract en overige aanbestedingsdocumenten zijn niet in bezit van de gemeente Katwijk, 

deze zijn bij Holland Rijnland in beheer. Wegens vertrouwelijkheid van deze documenten verzoekt Holland Rijnland deze niet 

te delen. Holland Rijnland zal een uittreksel van de kwaliteitskaders uit het Programma van Eisen maken en delen. Verder 

wil ik u wijzen op de informatiebrief die Holland Rijnland aan de raad gericht heeft, hierin staat veel informatie over het 

nieuwe contract. 
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c. Hier is geen collegebesluit hierover. Er heeft ambtelijke advisering plaatsgevonden, waar alle betrokken gemeenten aan 

hebben deelgenomen. De inwonersadviesraad heeft ook input geleverd. Het totale proces van de aanbesteding heeft meer 

dan een half jaar in beslag genomen. De wensen inzake de Regiotaxi betroffen onder andere duurzaamheid en 

milieuvriendelijkheid: toewerken naar zero-emissie; betaalbaarheid: op een slimme manier kwaliteitseisen stellen zodat deze 

niet of beperkt prijsopdrijvend werken voor de gemeente en een eerlijkere prijs voor de gebruiker; en hoogwaardige 

dienstverlening: niet in te boeten in de huidige kwaliteitseisen, klantenservice verbeteren zodat de minder mobiele inwoners 

van Katwijk betrouwbaar en laagdrempelig vervoer aangeboden wordt, zodat ze kunnen blijven participeren binnen de 

samenleving.Deze documenten zijn niet gedeeld met de gemeenteraad van Katwijk. De aanbesteding is georganiseerd door 

Holland Rijnland, de gemeenten die onderdeel zijn van de gemeentelijke regeling hebben Holland Rijnland daarvoor 

gemandateerd. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft het gunningsbesluit genomen. 

 

 


