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Betreft: Antwoordbrief n.a.v. ontvangen advies Verordening leerlingenvervoer Albrandswaard 2018
Geachte Maatschappelijke adviesraad Albrandswaard,
Op 3 september 2021 mochten wij uw advies inzake de verordening Leerlingenvervoer Albrandswaard
2018 ontvangen, ook bracht u een ongevraagd advies aangaande de uitvoering van het
Leerlingenvervoer uit. Hierbij willen wij u hartelijk dank voor het uitgebrachte advies en bevestigen wij dat
het advies in goede orde is ontvangen. In deze brief ontvangt u ons antwoord.
Wijziging in lijn met wettelijk kader
Zoals aangegeven in ons bericht van vrijdag 16 juli 2021, waarin wij u informeren over de nodige
wijzigingen, maken wij geen nieuwe beleidskeuzes maar vloeien de wijzigingen voort uit het wettelijk
kader en zijn deze in lijn met de norm verordening van de VNG. Dank dat u zich kan vinden in de
voorgestelde wijzigingen.
Ongevraagd advies: Stel reistijd leerlingenvervoer vast op maximaal 30 minuten per rit
In uw brief spreekt u ook uw zorg uit over het leerlingenvervoer van leerlingen in de basisschoolleeftijd. U
geeft aan dat u signalen krijgt dat de schooltijd in combinatie met de daarbij passende reistijd veel te lang
is. U adviseert ongevraagd, dat in de uitvoering van het leerlingen vervoer de reistijd van basisschool
leerlingen wordt vastgesteld op maximaal een half uur per rit.
Advies in overweging bij aankomende aanbesteding 2022-2023
Bij het uitvoeren van het Leerlingenvervoer zetten we in op een optimale roostering en een zo kort
mogelijke reistijd in lijn met de gemaakte afspraken. Op deze manier houden we een balans tussen onze
hoge kwaliteitseisen en de kosten. Uit het klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer 2020-2021
komt naar voren dat gebruikers de punctualiteit en de ritduur gemiddeld met een 8,0 beoordelen. Als
college zijn we blij met deze waardering. In 2022 en 2023 bereiden wij een aanbesteding voor, voor het
Leerlingen- en Wmo vervoer. Want de contracten lopen per augustus 2023 af. Uw advies nemen wij mee
bij het uitwerken van de verschillende scenario’s.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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