
Uitnodiging informele sessie raadscommissies O&W en B&V over aanbesteding publiek 

vervoer  
  
Datum: 22 juni 2016 

Tijd: 9:30 – 11:00 
Plaats: Nieuwe raadzaal 
 

 

Toelichting 

Zoals u weet heeft het college eind 2015 besloten om de aanbesteding van het publiek vervoer 

samen met de overige Groningse en Drentse gemeenten en de provincies Groningen en 

Drenthe voor te bereiden (brief van 16 december 2015 met kenmerk 5402569). Planning is dat 

alle betrokken partijen in het najaar van 2016 besluiten of deze samenwerking wel of niet tot 

een gezamenlijke aanbesteding van het publiek vervoer leidt. Het publiek vervoer omvat alle 

doelgroepenvervoer en het kleinschalig openbaar vervoer. 

We hebben toegezegd uw raad hierover in het voorjaar van 2016 te benaderen. Verder hebben 

we tijdens de commissie Onderwijs & Welzijn van 18 november 2015 de toezegging gedaan 

dat wij begin 2016 met u spreken over dagbesteding en vervoer. 

 

Gelet op het bovenstaande willen we op 22 juni 2016 graag met u van gedachten wisselen 

over de aanbesteding van het publiek vervoer in een informele sessie. 

 

Tijdens deze sessie willen we u allereerst informeren over het proces. Daarbij blikken we 

terug naar het begin, geven we aan waar we nu staan en blikken we vooruit op het verdere 

verloop.  

Daarnaast willen we (inhoudelijke) keuzes voor de toekomst opiniërend met u bespreken. 

Daarbij is er volop gelegenheid om in te gaan op vragen van uw kant. 

Tot slot willen we u in de gelegenheid te stellen aandachtspunten aan ons door te geven.  

 

Deze uitnodiging is in eerste instantie gericht aan de leden van de commissies O&W en B&V. 

Uiteraard staat het de overige raadsleden vrij om aan te sluiten.  

Op een later moment sturen we u het programma voor deze bijeenkomst toe. 

 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Ton Schroor 

Wethouder 

 

Paul de Rook 

Wethouder 
  



Informele sessie raad aanbesteding publiek vervoer 

 

 

Datum:  22 juni 2016 

Tijd:   9.30 – 11.00 

Plaats:  Nieuwe  raadszaal 

Deelnemers: Commissies Onderwijs&Welzijn en Beheer&Verkeer 

Toehoorders:  Stadadviseert  

Gasten:  Jan van Selm (directeur OV-bureau) 

  Marc Jager (projectorganisatie publiek vervoer) 

 

 

Programma 

 

 

1. Proces aanbesteding publiek vervoer 

o Terugblik 

o Stand van zaken 

o Verdere proces 

 

 

2. Keuzes bij Programma van eisen  

o Inleiding 

o Ruimte voor beantwoorden vragen 

o Discussie aan de hand van stellingen 

 

 

3. Aandachtspunten raad bij aanbesteding publiek vervoer 

 

 


