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Geacht college,
Afgelopen week heeft u ons geïnformeerd over de problemen die er momenteel zijn met het
leerlingenvervoer, en de acties richting WillemsendeKoning (WdK). U voegde daar de brief aan toe
zoals die inmiddels is gestuurd aan de ouders, zodat ook zij op de hoogte zijn. In de eerste plaats:
veel dank voor deze wijze van tijdige en inhoudelijk informeren van ons als raad.
De situatie levert echter ook een aantal vragen op, die we bij deze willen voorleggen:
1. Het is niet voor het eerst dat wisselingen qua vervoerder tot problemen leidt. Telkens als de
opdracht overging van TCR naar WdK ging dat gepaard met storingen. Dat leidt tot de vraag:
welke lessen zijn daar uit getrokken? Welke kwaliteitsafspraken zijn er met WdK gemaakt
t.a.v. de overdrachtsperiode.
2. Uit eerdere berichten blijft dat de selectie van WdK is gebaseerd op een
aanbestedingsprocedure waarbij de prijs voor 70% bepalend was. Anders gezegd: de
kwaliteit van het vervoer heeft slechts een beperkte rol (10%!) gespeeld. Vraag: kan het
college aangegeven waarom vooral op prijs is geselecteerd? Is het college het met ons eens
dat bij de volgende aanbesteding de weging van kwaliteit minimaal 50% of hoger moet zijn?
3. Naar onze informatie heeft de WMO-Adviesraad afgelopen voorjaar het college gewezen op
het risico om andermaal te switchen van vervoerder, waarbij met name gewezen werd op de
(nu gebleken) effecten voor ouders en leerlingen. Vraag: wat heeft het college met dit advies
gedaan?
4. In hoeverre is/was de gemeente verplicht tot Europese aanbesteding? Welke mogelijkheden
ziet het college om bij de eerstvolgende aanbesteding de procedure te beperken tot lokale,
danwel onderhandse aanbesteding, mogelijk in combinatie met een langere
contractperiode?
Het moge duidelijk zijn dat wij als BurgerBelangen het van groot belang vinden dat de huidige
problemen snel dienen te worden opgelost, waarbij we de lijn van het college t.a.v. de korte termijn
steunen.
Daarnaast is het, gericht op de toekomst, van belang dat lessen worden getrokken uit de eerdere
procedures, waarbij de kwaliteit (voor leerlingen en ouders) wat ons betreft centraal moet staan.
We zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet,

Vriendelijke groet,
Fractie BurgerBelangen, namens deze
Ben Nijboer

