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Veldhoven

Memo: Gunning Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 
(Taxbus)

Inleiding
Taxbus is een collectief vraagafhankelijk vervoerssysteem in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor inwoners die niet of beperkt met het ov 
kunnen reizen. 18 regiogemeenten (waaronder Veldhoven) en de Provincie Noord- 
Brabant zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van Taxbus. Het vervoer 
en het mobiliteitscentrum (voormalig: call-centrum) is in 2019 opnieuw aanbesteed. 
Het nieuwe contract gaat in op 1 maart 2020 en heeft een looptijd van vijf jaar met 
daarnaast de mogelijkheid tot verlenging. Via deze memo informeren wij u over de 
gunning en de veranderingen per 1 maart 2020.

Opdrachtgevers en percelen
Taxbus heeft vijftien opdrachtgevers en regelt het Collectief Vraagafhankelijke Vervoer 
(CVV) voor 18 gemeenten en Provincie Brabant (als opdrachtgever voor OV- 
Helmond):
Perceel Opdrachtgever
Perceel1:
Taxbus Vervoer Eindhoven
e.o.

Gemeenten: Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo,
Nuenen c.a., Veldhoven, Waalre en Provincie Noord- 
Brabant

Perceel 2:
Taxbus Vervoer Helmond e.o.

Gemeenten: Asten, Deurne, Helmond, Someren en 
Provincie Noord-Brabant

Perceel 3:
Taxbus Vervoer De Kempen

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking 
Kempengemeenten (GRSK) Afdeling Maatschappelijke 
Dienstverlening1 en Provincie Noord-Brabant

Perceel 4:
Taxbus Vervoer A2- 
gemeenten

Gemeenten: Cranendonck, Heeze-Leende, 
Valkenswaard en Provincie Noord-Brabant

Perceel 5:
Taxbus Mobiliteitscentrum

Gemeenten: Asten, Best, Cranendonck, Deurne, 
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Helmond, 
Nuenen c.a., Someren, Valkenswaard, Veldhoven, 
Waalre, Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking 
Kempengemeenten (GRSK) Afdeling Maatschappelijke 
Dienstverlening en de Provincie Noord-Brabant

Aanbestedingsprocedure
Op basis van de uitgangspuntennotitie aanbesteding Taxbus is een programma van 
eisen en aanbestedingsleidraad uitgewerkt. Daarop hebben in totaal 10 partijen op 
één of meerdere percelen een aanbieding ingediend. De beoordeling van de 
aanbiedingen heeft plaatsgevonden op basis van het gunningscriterium economisch

1 De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) is een samenwerkingsverband van de 

gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden.
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meest voordelige inschrijving (emvi). Gedurende de bezwaarperiode die volgde op de 
voorlopige gunning zijn geen bezwaren binnen gekomen, waarna definitieve gunning 
heeft plaatsgevonden.

Gunning vervoer en mobiliteitscentrum
De uitvoering van het vervoer per 1 maart 2020 is gegund aan de huidige 
vervoerders. Voor Eindhoven en omgeving is dat Connexxion, voor Helmond en 
omgeving Alptax en voor de Kempen en de A2-gemeenten Taxi van der Wijst. Naast 
de genoemde vervoerspercelen is ook een mobiliteitscentrum aanbesteed. Dat 
mobiliteitscentrum is o.a. verantwoordelijk voor de ritaanname en de 
informatieverstrekking aan de klanten van Taxbus. De uitvoering van die 
werkzaamheden is gegund aan Munckhof Taxi BV.

Weinig veranderingen voor reizigers
Het bestaande systeem blijft grotendeels overeind. Het reserveren van ritten met 
Taxbus en praktische zaken zoals telefoonnummers blijven hetzelfde. Huidige 
gebruikers van Taxbus ontvangen voor 1 maart 2020 een persoonlijke brief met 
informatie over de wijzigingen.

Wat wel wijzigt is dat gebruikers vanaf 1 maart per kilometer betalen in plaats van per 
zone. In het reguliere openbaar vervoer is het zonesysteem eerder al losgelaten. Daar 
geldt: één kilometer reizen is één kilometer betalen. In navolging van het reguliere 
openbaar vervoer gaan pashouders die van Taxbus gebruik maken vanaf 1 maart 
2020 ook over van zone- naar kilometersystematiek.

Duurzaamheid als kwaliteitseis
Naast het waarborgen van de kwaliteit, communicatie en klantgerichtheid vormde 
duurzaamheid vanuit de regionale Visie Slimme Mobiliteit een belangrijk aspect in de 
aanbesteding. Concreet is gevraagd om het verduurzamen van het wagenpark. Vanaf 
maart 2020 vindt meer dan 500Zo van alle ritten plaats met elektrische voertuigen. In 
Eindhoven en omgeving (waaronder Veldhoven) is dat zelfs 8207o. In het vijfde 
contractjaar worden nagenoeg alleen nog maar elektrische voertuigen ingezet.

Financieel
De aangeboden prijs voor vervoer en het mobiliteitscentrum ligt hoger dan de huidige 
tarieven voor Taxbus. In de begroting 2020 van gemeente Veldhoven is al rekening 
gehouden met de hogere kosten voor het Taxbus-vervoer en we gaan ervan uit dat dit 
toereikend is. We wijzen er wel op dat het totale financiële resultaat van Taxbus niet 
alleen wordt bepaald door de gecontracteerde prijzen voor de mobiliteitscentrale en 
het vervoer, maar ook door het gerealiseerde reizigersvolume over een bepaalde 
periode en reguliere prijsindexeringen.
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