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Geachte mevrouw Van Weeren,
U heeft ons gevraagd een aanbieding te doen voor de procesbegeleiding van de aanpak Transformatie
doelgroepenvervoer en OV Voorne-Putten. In deze brief doen wij u een voorstel.

Inleiding
De regio Voorne-Putten heeft de ambitie om vanaf 2018 het doelgroepenvervoer en het OV op een
andere wijze te organiseren. Vervoersvoorzieningen staan onder druk en sluiten niet altijd even goed
aan op de vraag. Dat vraagt om een nieuwe aanpak. Daarvoor is het in eerste instantie nodig te
onderzoeken wat dat betekent, wat het oplevert en welke partijen mee doen. In 2016 staat het
onderzoeken van een nieuw model en het vaststellen van een haabare businescase centraal. Bij
gebleken haalbaarheid wordt het model in 2017 verder uitgewerkt zodat het in 2018 operationeel is.
Deze offerte heeft betrekking op de fase 1 van de procesaanpak: het vaststellen van de busnesscase.

Stand van zaken
De startnotitie is klaar voor bestuurlijke besluitvorming in de regio. Na instemming kan gestart worden
met het proces.
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Werkzaamheden
Voor de werkzaamheden gaan wij uit van de stappen zoals die uitgewerkt zijn voor fase 1 zijn in de
procesaanpak:

Voor context en vervolgstappen verwijzen wij kortheidshalve naar de Procesaanpak Transformatie
doelgroepenvervoer en OV (versie 1.2).

Aanbieding
Voor de begeleiding van het proces bieden wij u de heer ir. J.P. (Hans) van den Biggelaar. Hans kent
regio goed en heeft ervaring met projecten waar een integrale aanpak en samenwerking wordt
gevraagd. Hij was verantwoordelijk voor de totstandkoming van de procesaanpak Transformatie
doelgroepenvervoer en OV. Voor de procesbegeleiding werkt Hans samen met zijn projectsecretaris.
Onder de verantwoordelijkheid van de procesbegeleider bereidt de secretaris de overleggen voor,
verzameld informatie, voert analyses uit en schrijft de documenten. Samen verzorgen zij de
procesbegeleiding.
Het proces is gericht op stimuleren van vernieuwing en het tot stand brengen van samenwerking. Dat
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heeft in zich dat zowel looptijd als inzet moeilijk voorspelbaar zijn omdat het afhankelijk is van kansen
die zich voordoen en bereidheid tot samenwerking. Graag geven wij u toch een richting.
Looptijd
Voor de looptijd gaan wij uit van een periode tot 31 december 2016. Om in 2018 klaar te zijn voor de
uitvoering is het belangrijk eind van dit jaar duidelijkheid te hebben over de deelnemers en de
businesscase. Wij starten direct na opdrachtverlening en gaan uit van gereedkoming van een convenant
uiterlijk 31 december 2016.
Inzet
Voor de inzet gaan wij op dit moment uit van werkzaamheden voor a) het proces (overleg) en b) het
leveren van producten. In de bijlage hebben wij een overzicht opgenomen van de onderdelen waar wij
op dit moment vanuit gaan. Wij bereiden en voeren de overleggen en doen de nazorg. Daarnaast zorgen
wij in, samenwerking met het kernteam, voor de totstandkoming van de producten. Wij zijn penvoerder
en doen de redactie. De leden van het kernteam leveren de input, geven advies en zorgen daarnaast
voor de bestuurlijke besluitvorming in hun eigen organisatie.
Kosten
Zoals aangegeven zijn de werkzaamheden voor deze fase moeilijk in te schatten daarom stellen wij voor
onze kosten in rekening te brengen op basis van bestede tijd.
Om een indicatie te geven van de kosten hebben wij een inschatting gemaakt . Hierbij zijn we er van
uitgegaan dat de stappen vlot doorlopen worden en afgerond worden voor het eind van het jaar. Wij
zijn verder uitgegaan van een vast aantal overleggen en dat informatie voor het opstellen van de
producten vlot beschikbaar is. De kosten voor deze werkzaamheden voor de totale procesbegeleiding
voor fase 1 ramen wij op circa € 45.000,- ex BTW incl reiskosten (zie bijlage). Wij stellen voor het proces
gezamenlijk te volgen en de raming desgewenst bij te stellen om grip te houden op de kosten.
Betalingswijze
Wij stellen voor maandelijks te factureren op basis van bestede tijd en gemaakte kosten. Afrekening
vindt plaats op basis van werkelijk bestede uren. Voor onze facturen geldt een betalingstermijn van 30
dagen.
Geldigheidsduur offerte
Deze offerte is geldig tot één maand na dagtekening van deze offerte. Na deze vervaldatum is beeckk op
geen enkele wijze gebonden aan de offerte, zowel naar inhoud als prijsstelling.
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Algemene voorwaarden
Voor zover daaraan in het bovenstaande niet is afgeweken, zijn op deze opdracht van toepassing onze
Algemene Voorwaarden. Een exemplaar is bijgevoegd.

Tot slot
Wij geloven dat we met de procesaanpak een goede basis hebben gelegd om de kansen te grijpen en
het personenvervoer op Voorne-Putten toekomstbestendig te maken. We werken graag samen met uw
mensen en externe partners verder om deze opgave tot een succes te maken. Mocht u vragen hebben
dan kunt contact opnemen met Hans van den Biggelaar op nummer 0612970757.
Wij sturen u deze offerte in tweevoud toe. Als u akkoord bent met onze offerte dan kunt u ter
bevestiging volstaan met het retour zenden van een ondertekend exemplaar.

Regio Voorne-Putten

beeckk adviseurs voor ruimtelijke ontwikkeling bv

Naam:

J.P. van den Biggelaar
directeur

Datum:
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4 maart 2016

BIJLAGE: INDICATIE INZET EN KOSTEN

A. Proceswerkzaamheden (inclusief voorbereiding en nazorg)
#
Kennismaking leden stuurgroep
4
Stuurgroep
4
Werkgroep
8
Overleg ambtelijk opdrachtgever
4
Overleg MRDH
2
Gesprekken potentiele partners
15
Visiebijeenkomst (stap 2)
2
Bijeenkomsten Marktconsultatie
2
Expertmeeting
2
Onderhandelingsgesprekken Convenant
3
subtotaal proces

8
32
64
8
8
60
16
24
16
24
260

B. Productwerkzaamheden (van concept naar definitief)
Memo: verslag en conclusie gesprekken
Notitie opgave in beeld (stap 1)
BESLISDOCUMENT 2: Visie op de opgave (stap 2)
Kadernota (stap 3)
BESLISDOCUMENT 3: Convenant (stap 4)
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30
24
40
32
24

subtotaal product

150

TOTAAL inzet

410

Kosten inzet (gem. uurtarief € 105,-)
Inschatting reiskosten

€
€

43.050
3.220

TOTAAL kosten (ex BTW)

€

46.270

