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Onderwerp Reactie op uw ongevraagd advies d.d. 11 mei jl. inzake
het conceptbestek voor de Europese aanbesteding van
de Regiotaxi Holland Rijnland.

Geachte mevrouw Lambermont,

Op 11 mei jl. ontvingen wij uw ongevraagd advies inzake het conceptbestek voor de Europese
aanbesteding van de Regiotaxi Holland Rijnland.

Zoals u bekend hadden de afzonderlijke gemeentebesturen alleen een formele rol bij het
instemmen met de Nota van Uitgangspunten voor deze aanbesteding. Voor wat betreft het
opstellen en accorderen van het bestek was er geen formele rol meer voor de gemeenten. Dit
verliep via het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, de wethoudersoverleggen Sociale
Agenda en Verkeer en het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Holland Rijnland heeft
zich op de lijn gesteld dat ze formeel geen relatie heeft met de Wmo-adviesraden en dus
formeel geen adviezen kon ontvangen en beantwoorden. Vandaar dat zij hadden gekozen
voor alleen een informatiebijeenkomst over het concept-bestek voor de Wmo-adviesraden.

Uw advies is ter kennisname aan de werkgroep van Holland Rijnland voor aanbesteding van
de Regiotaxi en aan de Leidse afvaardiging in Dagelijks Bestuur en wethoudersoverleggen
gegeven met het verzoek dit mee te nemen voor het completeren van bestek.

In uw advies stipt u drie zaken aan:
1. De ‘warme terugbelservice’. Hiervan geeft u aan het onwenselijk te vinden wanneer

gebruikers van de Regiotaxi hierover door een ingesproken bandje of door een sms-
bericht op de hoogte worden gesteld.

Antwoord:
Uit het bestek blijkt dat de cliënt zelf mag kiezen tussen een telefoontje of een sms.

2. Klachtenregeling: U betreurt dat u geen terugkoppeling heeft ontvangen van de
verwerking van uw opmerkingen door Holland Rijnland en verzoekt alsnog zorg te dragen
voor inzage van de klachtenregeling voor de adviesraden en dus ook voor de Adviesraad
WMO Leiden.
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Antwoord:
Bijgevoegd treft u de klachtenprocedure aan conform het bestek.

3. U adviseert het langdurig monitoren van de kwaliteit van de Regiotaxi. Ervaringen van
gebruikers dienen hiervoor periodiek te worden geraadpleegd. Een bestaande
gebruikersgroep, zoals de klankbordgroep Regiotaxi Leidse Regio, is volgens u uitermate
geschikt om hierin te betrekken.

Antwoord:
Inmiddels is er ook voor de Regiotaxi Holland Rijnland weer een klankbordgroep opgericht/in
oprichting.

Hiermee hoop ik u voldoende geïnformeerd te hebben.

Het college van burgemeester en wethouders,
Namens deze,

Hoogachtend,

S.E. Gresnigt
Teamleider Stadsleven
Afdeling Realisatie


