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Middels het persbericht van 19 november jl. bent u reeds op de hoogte gebracht van de
uitkomst van de aanbesteding van het leerlingenvervoer. Omdat wij binnen deze
aanbestedingsprocedure gebonden waren aan verschillende wettelijke termijnen, zijn wij niet
in de gelegenheid geweest om, voorafgaand aan het persbericht, u van deze
raadsinformatienota te voorzien. Aanvullend op het persbericht van 19 november, bieden wij
u deze informatienota graag alsnog aan.
Inleiding:
De gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom hebben momenteel samen het contract voor
het leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is een wettelijke taak voor gemeenten op grond van
de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de expertisecentra (WEC) en de wet op
het voortgezet onderwijs (WVO). Gemeenten zijn verplicht een regeling vast te stellen,
waarbij zij vervoerskostenvergoeding moeten aanbieden voor passend vervoer.
Het huidige contract voor het leerlingenvervoer loopt af per 31 december 2019. Er heeft
daarom een nieuwe Europese aanbesteding plaatsgevonden in samenwerking met de
gemeente Bergen op Zoom.
Kernboodschap:
Er zijn 2 inschrijvingen geweest op deze Europese aanbesteding. Munckhof is als economisch
en kwalitatief meest voordelige aanbieder uit de bus gekomen. Op 5 november jl. heeft het
college van de gemeente Woensdrecht ingestemd met de gunning van het leerlingenvervoer
aan Munckhof. Onderdeel van Munckhof is Taxicentrale Maasbuurt B.V.
Consequenties:
De impact voor ouders, kinderen en scholen is naar verwachting minimaal. Het was immers
een belangrijke eis in de aanbesteding om zo veel mogelijk de huidige routes van het vervoer
aan te houden en zo veel mogelijk dezelfde chauffeurs te behouden op de routes. Dit om
rekening te houden met de kwetsbaarheid van de doelgroep. Ouders en kinderen zijn
inmiddels door de gemeenten schriftelijk geïnformeerd over de wijziging van vervoerder.

Vervolgstappen:
Op 11 november 2019 is Munckhof op de hoogte gebracht van de definitieve gunning van de
opdracht door de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom. Munckhof is direct daarna aan
de slag gegaan met de voorbereidingen om, in samenwerking met de uitvoerende afdelingen
van beide gemeenten, het leerlingenvervoer met ingang van januari 2020 zo soepel mogelijk
te laten verlopen.
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