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Geachte raadsleden, 
 
 
 
INLEIDING 
In opdracht van het college van de gemeente Albrandswaard heeft Concerncontrol over het jaar 2015 
een onderzoek verricht naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de interne uitvoering en 
organisatie van het leerlingenvervoer. Dit met als doel om inzichtelijk te maken op welke wijze het 
leerlingenvervoer in Albrandswaard georganiseerd is, naar aanleiding van terugkerende 
budgetoverschrijding.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 213a van de gemeentewet lid 1 en 2: ‘Het college 
verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem 
gevoerde bestuur en brengt schriftelijk verslag uit aan de raad van de resultaten van de onderzoeken’ 
 
Op 31 januari 2016 heeft Concerncontrol het 213a-rapport gepresenteerd aan het college. Het college 
heeft kennis genomen van de bevindingen van Concerncontrol en neemt de aanbevelingen uit het 
rapport over. Het onderzoeksrapport en de aanbevelingen zijn vervolgens gedeeld en besproken met 
de betrokken vak-afdelingen. Daaruit is een verbeterplan voortgekomen (zie bijlage) . 
 
KERNBOODSCHAP 
In het onderzoeksrapport zijn onderzoeksvragen uitgezet m.b.t. de interne organisatie en uitvoering 
van het leerlingenvervoer. Aan de hand hiervan zijn er aanbevelingen en verbeterpunten opgesteld. 
Deze aanbevelingen hebben betrekking op formatie, contract management en beheer, efficiency, 
sturing en financiën. Op deze punten is een verbeterplan opgesteld  (zie bijlage).  
 
 



  
  
 
 
 
  
  
 
 
CONSEQUENTIES 
Het onderzoeksrapport heeft inzichtelijk gemaakt wat er op het gebied van de interne organisatie en 
uitvoering van het leerlingenvervoer nog opgepakt moet worden. De aanbevelingen en verbeterpunten 
die nog open staan worden later in 2016 opgepakt. 
 
VERVOLG 
Met uitvoering van het verbeterplan is naar verwachting de kwaliteit van de interne uitvoering en 
organisatie van het leerlingenvervoer eind 2016 op het gewenst niveau teruggebracht.  
 
BIJLAGEN 
1097908 Onderzoek leerlingenvervoer Albrandswaard  
1097906 Verbeterplan interne uitvoering en organisatie van het leerlingenvervoer 

 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd) 
 
 



Verbeterplan interne uitvoering en organisatie van het leerlingenvervoer Albrandswaard 
 
 

Dit verbeterplan is opgesteld naar aanleiding van het in januari 2016 door Concerncontrol 

gepresenteerde rapport Onderzoek Leerlingenvervoer Albrandwaard. In dit rapport doet 

Concerncontrol een aantal aanbevelingen voor verbetering.  

De verbeterpunten hebben betrekking op formatie, contractmanagement- en beheer, efficiency, 

sturing en financiën. 
 
Formatie 

- Het proces leerlingenvervoer wordt gespreid onder meer medewerkers om de kwetsbaarheid 

te verminderen en waar nodig meer gebiedsgericht te kunnen werken, ook gekoppeld aan 

vragen en meldingen die voortkomen uit de wijkteams; 

 

- De formatie op het gebied van contractmanagement wordt uitgebreid. 
 

Contractmanagement 
- Contractmanagement / beheer, het beleid en de aanbesteding, zijn belegd bij afdeling Advies 

Maatschappij en Inkoop;  
 

- Eind 2016 is het contractbeheer en contractmanagement op het gebied van leerlingenvervoer 

geïmplementeerd. Daarmee wordt de kwalitatieve en kwantitatieve monitoring (middels 

maandrapportages) van de uitvoering van het leerlingenvervoer geborgd. Het contractbeheer 

is reeds in het eerste kwartaal van 2016 ingericht en op orde gebracht. Er wordt op 

regelmatige basis contact gelegd met de vervoerder en er worden 4 maal per jaar 

evaluatiegesprekken gevoerd. 
 
Sturing en financiën 

- De controle en regie op de financiën worden opgevoerd om de juiste budgetten voor facturen 

aan te spreken. Factuurcontrole gebeurt met behulp van het programma Dashboard, 

waarmee uitvallijsten tot een minimum worden teruggebracht; 

 

- Er wordt structureel werkoverleg gevoerd over het leerlingenvervoer met medewerkers vanuit 

de betrokken vak-afdelingen (beleid en uitvoering): Contractenbeheer, Regisseur, 

Verstrekkingen, Financiën, Inkoop. Het overleg bewaakt de effectiviteit en efficiency van de 

uitvoering. 
 
Efficiency 

- Over het jaar 2015 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij de doelgroep. De 

resultaten hiervan worden d.m.v. een raadsinformatiebrief teruggekoppeld. Deze wordt in het 

najaar 2016 aan de raad gepresenteerd; 

 

- Er wordt een route optimalisatie uitgevoerd om te bekijken of de vervoerder de meest optimale 

routes rijdt t.a.v. de contractuele afspraken; 
 

- De bijgestelde  werkwijze wordt 2017 geëvalueerd, zodat de resultaten hiervan kunnen 

worden meegenomen bij de nieuwe aanbesteding.  
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1 Aanleiding en doelstelling 
 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 
In artikel 213a van de gemeentewet is de eigen onderzoeksfunctie van het college geregeld. Dit artikel luidt: 

Het college verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hem gevoerde 
bestuur. De raad stelt bij verordening regels hierover. 

Albrandswaard geeft  invulling aan de wet met het vaststellen van de Verordening (onderzoeken) doelmatigheid en 
doeltreffendheid. Deze verordening bepaalt dat het college jaarlijks preventief organisatiegericht onderzoek verricht 
bij een gemeentelijke afdeling en/of één themagericht onderzoek binnen de organisatie. Eén van de onderzoeken 
die Albrandswaard wenst uit te voeren in 2015 is een onderzoek naar de wijze waarop het Leerlingenvervoer is ge-
organiseerd en wordt uitgevoerd. 
 
 

1.2 Inleiding 
Een belangrijk aspect bij de uitvoering van het leerlingenvervoer is het rechtmatig handelen. Met andere woorden: 
worden de in de Verordening Leerlingenvervoer opgenomen bepalingen rechtmatig uitgevoerd? Het leerlingenver-
voer bevat veel taakvelden binnen het operationele vlak. Gedurende de afgelopen jaren is het regelmatig voorge-
komen dat er sprake was van terugkomende budgetoverschrijdingen. Bij de uitvoering zijn verschillende partijen 
betrokken, zoals de vervoersbedrijven, onderwijsinstellingen, overheid, ouders/verzorgers en natuurlijk de leer-
lingen zelf die vaak tot een kwetsbare groep behoren.  
 
Er is gekeken naar het huidige beleid zoals dit vastligt en de wijze waarop het beleid in de praktijk wordt uitgevoerd. 
We willen hierbij duidelijk krijgen in de volgende (proces)onderdelen: 

 Het beleid dat is geformuleerd ten aanzien van leerlingenvervoer 

 De Verordening Leerlingenvervoer 

 De wijze waarop het leerlingenvervoer wordt toegekend 

 De wijze waarop het leerlingenvervoer is aanbesteed 

 De mate waarin de begrote bedragen  voor leerlingenvervoer overeen komen met de werkelijke uitgaven 

 Verbeterpunten ten aanzien van de uitvoering van het huidige beleid    
 
      

1.3 Doelstelling van het onderzoek 
Met dit onderzoek wil Albrandswaard een beeld krijgen van de Verordening leerlingenvervoer, het huidige beleid en 
de gevolgen hiervan voor de kosten ten aanzien van leerlingenvervoer.  

De centrale doelstelling van dit onderzoek is: 

 

-  Inzichtelijk maken op welke wijze het leerlingenvervoer van Albrandswaard is georganiseerd. 

 
 

Met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport willen we bereiken dat er daar waar er mogelijkheden zijn ver-

beteringen kunnen worden gerealiseerd op het gebied van beleid, uitvoering, aanbesteding en uitgaven.  
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1.4 Onderzoeksvragen 

Ten behoeve van het onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:  

1. Welk beleid heeft Albrandswaard geformuleerd ten aanzien van het Leerlingenvervoer?  

2. Op welke wijze komt het beleid tot uiting in de Verordening Leerlingenvervoer? 

3. Is het mogelijk om door middel van de Verordening Leerlingenvervoer en/of aanvullend beleid sturing te geven 
aan de uitgaven?  

4. In hoeverre ligt de doelgroep voor leerlingenvervoer in lijn met de beoogde doelgroep? 

5. Budget 

3.1   Op welke wijze komt het budget tot stand? 

3.2   Blijft de uitvoering van het leerlingenvervoer binnen  het beschikbare budget? 

6. Aanbesteding 

6.1. Hoe verloopt de aanbesteding van het leerlingenvervoer? 

6.2. Zijn de aangegeven kostenbesparingen  als gevolg van de aanbesteding gerealiseerd? 

7. Zijn er wachttijden voor leerlingen? Vallen deze binnen de afgesproken marges en calculaties? 

 
Bij het onderzoek wordt gebruikt gemaakt van de volgende stukken: 

 De Verordening leerlingenvervoer 

 Een aantal dossiers van leerlingen die voor leerlingenvervoer in aanmerking komen 

 Begroting / jaarrekening en turaps 

 Aanbestedingsdossier 

 Benchmark gegevens 

 Quick scan BAR-gemeenten Leerlingenvervoer 
 
Gesprekken vinden plaats met medewerkers en leidinggevenden van: 

 Leerlingenvervoer 

 Financiën 

 Inkoop 
   
 
 

1.5 Onderzoek aanpak 
Voor de uitvoering van dit onderzoek zijn de relevante documenten bestudeerd en hebben gesprekken plaatsge-
vonden met de belangrijkste direct betrokkenen. Op basis van de documenten en gesprekken is een analyse ge-
maakt.  Ten behoeve van dit onderzoek is gesproken met de volgende medewerkers. 

1. Bianca Weijs   - Beleidsmedewerker 
2. Sylvia Droog   - Beleidsmedewerker 
3. Femke de Pijper  - Regisseur 
4. Joost van der Waal  -  Financieel adviseur Financiën 
5. Joke Wagenvoort  -  Financieel adviseur Financiën 
6. Dick Mol   - Loco secretaris Albrandswaard 
7. Jeannette Kooiman  - Contractbeheerder 
8. Monique Blijenburg  - Beleidsmedewerker 
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2 Leerlingenvervoer bij Albrandswaard  
 
In dit hoofdstuk zijn de bevindingen van het onderzoek opgenomen. De in paragraaf 1.4 geformuleerde onderzoeks-
vragen dienen hierbij als uitgangspunt.  
 

2.1 Welk beleid heeft Albrandswaard geformuleerd ten aanzien van het Leerlingenvervoer? 

Elke gemeente is wettelijk verplicht om het onderwijs voor leerlingen te regelen en er voor zorg te dragen dat er 
vervoer mogelijk is voor leerlingen van en naar school. Dit kan in de vorm van vervoersaanbod of het toekennen van 
een financiële bijdrage in de vervoerskosten. Ouders hebben de vrijheid een school te kiezen voor hun kind. Ouders 
kunnen dus ook kiezen voor een school die buiten hun directe woongebied ligt. In de onderwijswetgeving is geregeld 
dat er indien noodzakelijk (financiële) ondersteuning kan worden aangevraagd bij de gemeente voor de noodzakelij-
ke vervoerskosten. De gemeente is verplicht om er voor zorg te dragen dat een leerling in staat is om het onderwijs 
van zijn/haar keuze te volgen (artikel 23, vierde lid, Grondwet).  

2.1.1 Algemene Wettelijke bepalingen  

De wijze waarop gemeenten ( en dus ook Albrandswaard) het vervoer voor leerlingen regelen en/of bekostigen is 
niet vrijblijvend. De regelgeving voor leerlingenvervoer is vastgelegd in drie onderwijswetten namelijk: 

1. De Wet op het primair onderwijs (WPO) 
2. De Wet op de Expertisecentra (WEC) 
3. De wet op het voortgezet onderwijs (WVO) 

 
In geen van deze wetten wordt onderscheid gemaakt tussen openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs. De wetten 
gelden dus voor alle vormen van onderwijs. Hierdoor kunnen ouders in vrijheid kiezen voor een school die aansluit 
bij hun levensbeschouwing of religie. Het is wel zo dat een bijdrage van de gemeente altijd gebaseerd is op de 
dichtstbijzijnde school die past bij de specifieke keuze van de ouders/verzorgers.  
De gemeente Albrandswaard kan zelf kiezen op welke wijze zij het leerlingenvervoer regelt. Dus er kan passend 
vervoer worden aangeboden of een vergoeding worden verstrekt.  

2.1.2 De wet op het primair onderwijs (WPO) 

Deze wet heeft betrekking op alle leerlingen van het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. De wet bepaalt 
onder meer dat de gemeente uitsluitend verplicht is de afstand vanaf 6 km tot aan de school te bekostigen. Met 
andere woorden de eerste 6 km zijn voor rekening van de ouders/verzorgers.  
Wanneer een gemeente geen vergoeding verstrekt maar aangepast vervoer, kan zij de ouders om een eigen bijdrage 
vragen die gebaseerd is op de eerste 6 km van de woon-school afstand.  
Ook kan de gemeente een leeftijdsgrens instellen. De wet geeft hiervoor mogelijkheden. Bijvoorbeeld door vanaf 
een bepaalde leeftijd de vergoeding te beperken tot de kosten van openbaar vervoer of de kosten van een fiets.  
Uitzondering op bovengenoemde keuzevrijheden van de gemeente is een situatie waarbij het voor de leerling on-
mogelijk is om zelfstandig te reizen, bijvoorbeeld door een geestelijk en/of lichamelijke beperking. Bij deze leer-
lingen is de gemeente wettelijk verplicht om zorg te dragen voor passend vervoer van het huis tot de school.  

2.1.3 De wet op de Expertise centra (WEC) 

In de wet op de Expertisecentra wordt het speciaal onderwijs geregeld. Speciaal onderwijs heeft zowel betrekking 
op leerlingen in de basisschoolleeftijd als leerlingen die voorgezet onderwijs volgen. Speciaal onderwijs is er voor 
kinderen die niet mee kunnen in het reguliere onderwijs en waarvoor een orthopedagogische en/of orthodidacti-
sche benadering noodzakelijk is1.  
Het is hierbij niet de gemeente die bepaalt waar de leerling onderwijs dient te volgen, maar een onafhankelijke 
indicatiesteller. De vergoeding of het vervoer zelf naar een expertisecentrum wordt altijd volledig vergoed. 

                                                           
1 Het betreft leerlingen die geheeld of gedeeltelijk doof of blind zijn, lichamelijk gehandicapte leerlingen, langdurig zieke leer-
lingen, zeer moeilijk lerende leerlingen, zeer moeilijk opvoedbare leerlingen en leerlingen met een meervoudige handicap. 
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Albrandswaard kan slechts in beperkte mate invloed uitoefenen op de hoogte en wijze van vergoeding. Bijvoorbeeld 
door een leeftijdsgrens te hanteren. Boven een bepaalde leeftijdsgrens kan besloten worden om alleen de kosten te 
vergoeden voor het openbaar vervoer of bijvoorbeeld een fiets. Dit alleen onder voorwaarden dat de leerling veilig 
en tijdig het expertise centrum kan bereiken.  

2.1.4 De wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) 

In de wet op het Voortgezet onderwijs (WVO) is geregeld dat leerlingen die door een handicap niet zelfstandig op 
eigen gelegenheid of met het openbaar vervoer naar hun school kunnen reizen een beroep kunnen doen op bekos-
tiging van het leerlingenvervoer. In de WVO is bepaald dat hiervoor geen eigen bijdrage of drempelbedrag, geen 
inkomensgrens en geen afstands- of leeftijdscriterium van toepassing is. Hierbij is er geen verschil tussen openbaar 
en bijzonder onderwijs. Elke leerling uit een gemeente met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap 
die niet op een veilige wijze zelfstandig of met het openbaar naar een school kan reizen, kan aanspraak maken op 
een reiskostenvergoeding of aangepast vervoer.   

2.1.5 Beleid binnen Albrandswaard 

Op het moment van onderzoek (november 2015) was het nieuwe college van Albrandswaard nog niet benoemd en 
was het nieuwe collegeprogramma nog niet bekend. In het voorgaande collegeprogramma is wel ingegaan op het 
leerlingenvervoer: 
“De meeste van onze leerlingen gaan naar een basisschool in hun eigen buurt. Voor een klein gedeelte is dit niet zo 
vanzelfsprekend, omdat zij vanwege een beperking naar een passende school moeten die wat verderop gelegen is. 
Een ander gedeelte kiest vanwege hun geloofsovertuiging voor een school buiten onze gemeente. Onder bepaalde 
voorwaarden kunnen ouders van leerlingen gebruik maken van speciaal vervoer om naar school te gaan.” 
Het beleid van Albrandswaard ten aanzien van het leerlingenvervoer wordt feitelijk bepaald door hetgeen de wetge-
ver hierover heeft opgenomen in de Awb. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Verordening leerlingenvervoer.   
 
Conclusie 
Het beleid van Albrandswaard ten aanzien van het leerlingenvervoer wordt feitelijk bepaald door hetgeen de wetge-
ver hierover heeft opgenomen in de Awb. De wijze waarop gemeenten (en dus ook Albrandswaard) het vervoer voor 
leerlingen regelen en/of bekostigen is niet vrijblijvend. De regelgeving voor leerlingenvervoer is vastgelegd in drie 
onderwijswetten namelijk: 

1. De Wet op het primair onderwijs (WPO) 
2. De Wet op de Expertisecentra (WEC) 
3. De wet op het voortgezet onderwijs (WVO) 

In geen van deze wetten wordt onderscheid gemaakt tussen openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs. De wetten 
gelden dus voor alle vormen van onderwijs. Een bijdrage van de gemeente is altijd gebaseerd op de dichtstbijzijnde 
school die past bij de specifieke keuze van de ouders/verzorgers. Albrandswaard kan zelf kiezen op welke wijze zij 
het leerlingenvervoer regelt. Dus er kan passend vervoer worden aangeboden of een vergoeding worden verstrekt.  
In het vorige collegeprogramma zijn geen bijzondere beleidskeuzes gemaakt ten aanzien van het leerlingenvervoer. 
 

2.2 Op welke wijze komt het beleid tot uiting in de Verordening Leerlingenvervoer? 

Alle gemeenten (en dus ook Albrandswaard) hebben een bepaalde mate van vrijheid om het leerlingenvervoer te 
regelen mits dit gebeurt binnen de kaders van de wet. De lokale regelgeving is binnen Albrandswaard vastgelegd in 
de Verordening leerlingenvervoer. Deze verordening is door de raad van Albrandswaard op 13 mei 2013 vastgesteld. 
In de verordening wordt onder meer aangegeven welke definities de gemeente hanteert ten aanzien van het leerlin-
genvervoer en op welke wijze het vervoer geregeld en bekostigd wordt en welke verplichtingen van toepassing zijn. 
De verordening maakt een onderverdeling in de verschillende doelgroepen.  
Omdat de situatie voor elke leerling anders is, zijn er in de verordening slotbepalingen opgenomen waarbij het col-
lege in individuele situaties kan afwijken van de bepalingen uit de verordening. Op deze wijze kan voor elk kind pas-
send vervoer worden geboden. Dit ligt in lijn met hetgeen de wetgever beoogde bij de zorgplicht voor passend ver-
voer. De wet geeft dus alleen beleidskeuzes aan zodat elke gemeente in staat is praktijkkeuzes te maken. 
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2.2.1 Doelgroep 

De leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer zijn de leerlingen uit het: 
a) Regulier Basisonderwijs (BO) 
b) Speciaal Basisonderwijs (SBO) 
c) Speciaal Onderwijs (SO) 
d) Regulier Voortgezet Onderwijs (VO) 
e) Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)  
 
Bij het (SO en VSO) zijn er verschillende specialistische begeleidingsvormen:   

 Leerlingen die doof zijn en/of spraakmoeilijkheden hebben 

 Leerlingen met een visuele handicap 

 Leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking 

 Moeilijk opvoedbaar leerlingen die kampen met psychische problemen 

2.2.2 Verantwoordelijkheid van de ouders  

De wetgever gaat er van uit dat de verantwoordelijkheid voor de schoolgang van een leerling bij de ouders ligt. Zij 
worden hier vanuit de Leerplichtwet op aangesproken. Ook voor het vervoer naar school geldt dat als een leerling 
begeleid moet worden bij het vervoer, dit als een zorgtaak van ouders wordt gezien. Dit betekent dat in alle gevallen 
geldt dat eventuele begeleiding door de ouders verzorgd of georganiseerd dient te worden. De vervoerskosten die 
zij maken kunnen vergoed worden, de ingezette tijd niet! Over de vraag of er verzachtende omstandigheden zijn die 
de ouders ontslaan van deze zorgtaak, zijn door de jaren heen vele tientallen rechtszaken gevoerd. Een belangrijk 
discussiepunt is de situatie als ouders werken. Het is inmiddels vaste jurisprudentie dat het werk van ouders hen 
niet ontslaat van de zorgtaak om begeleiding te verzorgen of te organiseren voor hun kind. 

2.2.3 Soorten vergoedingen 

Artikel 2 lid 1 van de Verordening leerlingenvervoer geeft aan dat ten behoeve van het schoolbezoek het college aan 
de ouders van in de gemeente verblijvende leerlingen op aanvraag bekostiging van de noodzakelijk te achten ver-
voerskosten toekent, met inachtneming van de overige bepalingen in de verordening.   
Uitgangspunt is dat de goedkoopst mogelijke wijze van passend vervoer vergoed wordt naar de dichtstbijzijnde toe-
gankelijke school van het soort waarop de leerling is aangewezen en van de gewenste godsdienstige richting of le-
vensbeschouwing, dan wel de openbare school.  
 
1. (brom)fietskilometervergoeding 

2. Vergoeding van de vervoerskosten van een begeleider op de(brom) fiets 

3. Vergoeding van de kosten van het openbaar vervoer  
4. Vergoeding van de vervoerskosten van een begeleider in het openbaar vervoer  
5. Vergoeding van het aangepast vervoer  
6. Vergoeding van het eigen vervoer  
 
De mogelijkheid voor een vergoeding begint dus met een fietskilometervergoeding voor de leerling en zo nodig 
diens begeleider. Als deze manier van reizen niet mogelijk is, worden de kosten van het openbaar vervoer vergoed. 
Ook hierbij geldt dat de vervoerskosten van een begeleider vergoed kunnen worden. Als deze manier van reizen niet 
mogelijk is door in het kind gelegen factoren of door de afwezigheid van goed openbaar vervoer, wordt een vergoe-
ding verstrekt voor aangepast vervoer. Dit vervoer kan bestaan uit taxivervoer, taxibusjes of zelfs touringcars. 

 

Conclusie 
Alle gemeenten  hebben een bepaalde mate van vrijheid om het leerlingenvervoer te regelen mits dit gebeurt bin-
nen de kaders van de wet. De lokale regelgeving is binnen Albrandswaard vastgelegd in de Verordening leerlingen-
vervoer die is vastgesteld op 13 mei 2013. In de verordening wordt onder meer aangegeven welke definities de 
gemeente hanteert ten aanzien van het leerlingenvervoer en op welke wijze het vervoer geregeld en bekostigd 
wordt en welke verplichtingen van toepassing zijn. De verordening is volledig gebaseerd op de standaardverorde-
ning van de VNG. 
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2.3 Is het mogelijk om door middel van de Verordening Leerlingenvervoer en/of aanvullend beleid sturing te 
geven aan de uitgaven?  
De in 2.1 genoemde wetten zijn voor wat betreft het leerlingenvervoer uitgewerkt in de Verordening leerlingenver-
voer gemeente Albrandswaard. Deze verordening heeft de VNG modelverordening als basis. Om te kunnen bepalen 
of Albrandswaard aanvullend beleid voert, moeten de bepalingen in de Wet Primair Onderwijs (WPO) vergeleken 
worden met de bepalingen uit de Verordening leerlingenvervoer.  
 
a. Afstandscriterium  
Op het gebied van het afstandscriterium houdt de gemeente Albrandswaard zich aan de wettelijk voorgeschreven 
norm van maximaal 6 kilometer. Deze is opgenomen in Artikel 13 lid 1. In deze bepaling kan geen kostenbesparing 
gerealiseerd worden omdat de  maximale wettelijk toegestane afstand 6 kilometer is.  
 
b. Inkomenscriterium  
In de WPO wordt gesteld dat de gemeente kan bepalen dat ouders met een inkomen boven € 17.700,- (niveau 1999) 
alleen de kosten vergoed krijgen van het vervoer verder dan 6 kilometer. Deze inkomensgrens wordt elk jaar aange-
past aan de hand van de wijziging van het indexcijfer regelingslonen van volwassen werknemers. In de Verordening 
Leerlingenvervoer Albrandswaard is de grens vastgesteld op € 24.300,--. Het inkomenscriterium dat Albrandswaard  
hanteert, komt hiermee overeen met het wettelijke inkomenscriterium.  
 
c. Leeftijdsgrens  
De wetgever biedt de mogelijkheid om een leeftijdsgrens in te stellen. Tot 9 jaar hebben leerlingen in ieder geval 
recht op openbaar vervoer met begeleiding. De Gemeente kan bepalen dat leerlingen boven een bepaalde leeftijd in 
staat geacht worden zelfstandig of onder begeleiding te reizen met de fiets of openbaar vervoer. Deze leeftijdsgrens 
geldt uiteraard niet als leerlingen aangewezen zijn op aangepast vervoer.  
De leeftijdsgrens in Albrandswaard is 9 jaar, dit komt overeen met de wettelijke leeftijdsgrens.  
 
d. Weekend- en vakantievervoer  
De regelgeving van Albrandswaard is vastgelegd in de Verordening leerlingenvervoer. In de WEC wordt het al dan 
niet toekennen van een vergoeding van het weekend- en vakantievervoer van en naar internaten en pleeggezinnen 
voor leerlingen die een expertisecentrum bezoeken, aan de gemeenten overgelaten. Albrandswaard heeft bepaald 
dat weekend- en vakantievervoer (1 retourreis per weekend of vakantie) ook wordt vergoed.  
 

e. Speciaal basisonderwijs  
Het vervoer van leerlingen van en naar scholen voor speciaal basisonderwijs wordt in Albrandswaard verzorgd vanaf 
het huisadres of vanaf opstappunten in de omgeving van hun woning. Op basis van de wetgeving kan hier worden 
volstaan met het verlenen van een vergoeding op basis van het tarief openbaar vervoer (na aftrek van de drempel 
van 6 kilometer).  
 
Interne sturing 
De afgelopen jaren hebben zich intern grote veranderingen voorgedaan ten aanzien van het Leerlingenvervoer. De 
belangrijkste hiervan zijn de hernieuwde aanbesteding met een nieuwe vervoerder als gevolg, de samenvoeging van 
het vervoer met het WMO-vervoer, de decentralisaties in het algemeen en de BAR-samenwerking. Met name bij 
Domein Maatschappij heeft dit grote gevolgen gehad ten aanzien van de personele bezetting. Veel functies werden 
opnieuw ingevuld en in Albrandswaard werden regisseurs benoemd. Er ontstond veel personeelsverloop (zeker ook 
bij het management) en het ziekteverzuim werd hoger. Er zijn in verhouding tot de oude situatie veel afdelingen 
betrokken bij het leerlingen- en het WMO-vervoer. Dit alles heeft tot gevolg gehad dat nieuwe medewerkers en 
leidinggevenden hun verantwoordelijkheden beperken tot de periode waarin zij zelf voor taken verantwoordelijk 
zijn. In een aantal gevallen is onbekend wie nu verantwoordelijk is voor een bepaalde taak en spreken medewerkers 
elkaar soms tegen. 
 
 
 
 



 

 

Auteur                                        Datum                                              Rapportnaam                

Concerncontrol                         31 januari 2016                              Leerlingenvervoer                                                    Pagina 9 van 17 

 

Conclusie 
De Verordening Leerlingenvervoer laat beperkt ruimte voor het stellen van aanvullende eisen en beperkingen door 
gemeenten. Hierbij kunnen een aantal criteria worden onderscheiden. 
a   Afstandscriterium 
b   Inkomenscriterium 
c   Leeftijdsgrens 
d  Weekend- en vakantievervoer  
e  Speciaal basisonderwijs 
f   Speciaal onderwijs 
 
Geconcludeerd kan worden dat Albrandswaard de wettelijke bepalingen volgt. Het leerlingenvervoer ligt in lijn met 
de landelijke wetgeving en de VNG uitgangspunten.  
 
Intern zijn de medewerkers de afgelopen jaren geconfronteerd met een groot aantal personeelswisselingen (ook bij 
leidinggevenden), een hoog ziekteverzuim, taakverzwaring als gevolg van de decentralisaties, de BAR-
samenwerking, een nieuwe vervoerder, enz. Al deze gebeurtenissen hebben gevolgen gehad voor het optimaal uit-
voeren van het leerlingenvervoer.  
 
Er zijn veel afdelingen betrokken bij het leerlingenvervoer en het WMO-vervoer. Dit heeft tot gevolg gehad dat 
nieuwe medewerkers en leidinggevenden hun verantwoordelijkheden beperken tot de periode waarin zij zelf voor 
taken verantwoordelijk zijn.  Het is niet altijd duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. 
 

2.4 In hoeverre ligt de doelgroep voor leerlingenvervoer in lijn met de beoogde doelgroep? 

De gemeente Albrandswaard streeft ernaar daar waar nodig passend vervoer aan te bieden aan leerlingen met een 
beperking of op basis van een geloofs-levensovertuiging. Albrandswaard sluit met het bepalen van de doelgroep aan 
op de landelijke wet- en regelgeving en de modelverordening van de VNG. De gemeente houdt hierbij ook de maxi-
ma aan van de VNG, bijvoorbeeld bij de maximaal te hanteren reisafstanden. Informatie ten aanzien van het leerlin-
genvervoer kan gevonden worden op de site van Albrandswaard. Via het KCC wordt de burger geïnformeerd over de 
regels ten aanzien van de vervoersmogelijkheden voor leerlingen. Alle aanvragen worden getoetst op  basis van de 
gemeentelijke Verordening Leerlingenvervoer 2013. Tevens wordt een contactpersoon genoemd en is er de moge-
lijkheid voor een telefonisch spreekuur. Hiermee geeft de gemeente haar inwoners alle benodigde informatie om 
een aanvraag voor vervoer of een tegemoetkoming hiervoor te kunnen doen.  
Uit het onderzoek en met name de interviews is niet gebleken dat de beoogde doelgroep niet bereikt wordt. De 
doelgroep ligt voor zover bekend dus in lijn met de beoogde doelgroep. Wel is het zo dat er door de BAR-organisatie 
geen zichtbaar onderzoek wordt uitgevoerd naar alternatieve vervoerwijzen in het kader van de zelfredzaamheid 
van de doelgroep.     
 
Conclusie 
Albrandswaard sluit met het bepalen van de doelgroep aan op de landelijke wet- en regelgeving en de modelveror-
dening van de VNG. De gemeente houdt hierbij ook de maxima aan van de VNG, bijvoorbeeld bij de maximaal te 
hanteren reisafstanden. Via het KCC wordt de burger geïnformeerd over de regels ten aanzien van de vervoersmo-
gelijkheden voor leerlingen met een beperking of op basis van een geloofs-levensovertuiging. Alle aanvragen wor-
den getoetst op basis van de gemeentelijke Verordening Leerlingenvervoer 2013. Uit het onderzoek is niet naar 
voren gekomen dat de doelgroep niet bereikt wordt. 
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2.5 Budget 

2.5.1 Op welke wijze komt het budget tot stand? 

Financiering van het leerlingenvervoer 

Voor het leerlingenvervoer bestaat geen specifieke uitkering vanuit de overheid. Albrandswaard krijgt wel een be-
paald bedrag voor het leerlingenvervoer als onderdeel van de Algemene uitkering. Hier ligt een berekening aan ten 
grondslag. Het bedrag wordt berekend op basis van de door de gemeente opgegeven aantallen leerlingen voor de 
specifieke doelgroepen en de door het Rijk bepaalde vergoeding per leerling. Omdat de gemeente autonoom is bij 
het besteden van de Algemene uitkering is er geen rechtstreeks verband tussen de ontvangen vergoeding als onder-
deel van de algemene uitkering en de werkelijke uitgaven. Het leerlingenvervoer betreft overigens een zorgplicht 
van de gemeente waardoor het in feite een open einde regeling is.  Het budget in de begroting komt tot stand op 
basis van het aantal verwachte nieuwe aanvragen in het komende jaar en het huidig aantal leerlingen dat gebruik 
maakt van het leerlingenvervoer. 

 

2.5.2 Blijft de uitvoering van het leerlingenvervoer binnen  het beschikbare budget? 

In de begroting 2015 is het volgende opgenomen ten aanzien van het leerlingenvervoer:  
 
Leerlingenvervoer/WMO  
Al enkele jaren is het budget voor leerlingenvervoer niet toereikend en aanpassing van het budget zou plaatsvinden 
bij de raadsbehandeling over een nieuwe verordening voor leerlingenvervoer. Voorlopig is het budget verhoogd met 
€ 66.000 structureel. De aanbesteding in BAR-verband van het gezamenlijk leerlingen- en WMO-vervoer zou een 
structureel voordeel op moeten leveren van minimaal € 80.000. Met het aanbestedingsvoordeel op leerlingenver-
voer moeten de structureel hogere lasten van het leerlingenvervoer worden gecompenseerd. 
 
Onderzoek afdeling Advies Maatschappij 
Door de afdeling Advies Maatschappij is vanuit contractenbeheer onderzoek gedaan naar de boekingen op het bud-
get leerlingenvervoer voor Albrandswaard in 2014 en 2015. Dit onderzoek is uitgevoerd om vast te stellen of alle 
boekingen op het budget leerlingenvervoer juist (rechtmatig) waren. Onjuiste boekingen kunnen de oorzaak zijn van 
de budgetoverschrijdingen op de budgetten van het leerlingenvervoer voor Albrandswaard en het daardoor niet 
halen van de verwachte besparingen op de aanbesteding van minimaal € 80.000. Er is onderzocht welke boekingen 
zijn gedaan in de periode 2014 – 2015. Hierbij is niet alleen naar het budget leerlingenvervoer gekeken, maar ook 
naar het WMO-budget, omdat er het vermoeden bestond dat een aantal boekingen op het budget leerlingenvervoer 
thuis hoort op het WMO-vervoer. Het betreft de budgetnummers 2014 662204 en 2015 666205. 
Vanuit contractenbeheer is dus onderzoek gedaan naar alle boekingen op de eerder genoemde budgetnummers. 
Ook is onderzocht of er boekingen ontbraken. Het betrof alleen de boekingen en er is dus niet gekeken of facturen 
inhoudelijk correct waren.  
 
Belangrijkste bevindingen ten aanzien van Albrandswaard 
Leerlingenvervoer  2014 

 Er zijn op het budget leerlingenvervoer kosten geboekt die eigenlijk op het WMO-budget thuishoren. Het be-
treft hier boekingen WMO-vervoer. Voor Albrandswaard betreft het een totaal van € 53.510,71 aan incorrecte 
boekingen.  

 Ook is van het budget leerlingevervoer van Barendrecht een bedrag van € 11.964,48 afgeschreven zijnde kosten 
Abo dashboard leerlingenvervoer 2013-2014 en 2014-2015. Deze kosten hadden over de drie BAR gemeenten 
verdeeld moeten worden. 

 Halverwege 2014 is er een afspraak gemaakt dat Munckhof extra rekeningen mag indienen i.v.m. de wachttij-
den bij de Tytyl- en Mytylschool. Deze afspraak kost de BAR gemeenten over 2014 tot september 2015 € 
19.064,14 extra. Het is niet duidelijk of dit conform het aanbestedingscontract is. 
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Leerlingenvervoer 2015: 

 Voor Albrandswaard is de creditnota van de maand juni ter waarde van € 19.775,36 niet op dit budgetnummer 
geboekt.  

 
WMO vervoer 2014:  
Vijf facturen van het WMO vervoer (met een totale waarde van € 53.510,71 zijn afgeboekt van het budget leerlin-
genvervoer. Hierdoor zijn de budgetten WMO vervoer lager uitgevallen dan ze werkelijk hadden moeten zijn. Hierbij 
speelt ook dat van de  facturen WMO vervoer de BTW mag worden afgetrokken en van het leerlingenvervoer niet. 
Incorrecte boekingen die normaal gesproken exclusief BTW van het budget WMO vervoer worden afgeschreven, zijn 
inclusief BTW van het Leerlingenvervoer afgeschreven. Hierdoor is Albrandswaard de BTW aftrek misgelopen.  
 
Overzicht leerlingenvervoer Albrandswaard  
In onderstaand overzicht zijn de uitgaven opgenomen van het leerlingenvervoer in Albrandswaard vanaf 2014. Dit 
zijn dus de bedragen vanaf de start van de BAR-organisatie.  
 
2013: De vervoerder Munckhof is gestart in het laatste deel van 2013. De cijfers van 2013 hebben dus voor het 
grootste deel betrekking op de oude vervoerder en voor een klein deel betrekking op hebben Munckhof. Om deze 
reden zijn ze buiten dit overzicht gehouden. 
 

2014: Het betreft hier vijf facturen met een totale waarde van € 53.510,71.  Boekjaar was gesloten dus dit kon niet 
meer worden recht getrokken. Begrotingen konden niet worden aangepast omdat de foutieve boekingen pas in 
oktober 2015 zijn ontdekt. 
 
2015: 
1) In 2015 ontbreekt er een creditnota van € 19.775,-. De facturen van Munckhof waren in december 2015/januari 

2016 nog niet allemaal verwerkt. Zonder deze facturen is er een overschot van 5.774,-. Het ontbreken van de 
creditnota van 19775 euro is op de vakafdeling bekend en wordt onderzocht.  

2) Er staat nog een factuur (die is betaald) met een vraagteken: te weten factuurnummer 255360 met een bedrag 
van 217,80 met omschrijving BAR waarvan de bedragen niet kloppen met elkaar. De vakafdeling onderzoekt dit.  

 
 

Contract Munckhof leerlingenvervoer Albrandswaard 

Jaar Begroot Regulie-
re ritten  

Lange 
wachttij-
den 

OV/EB Div 
boekin-
gen 

Boeking 
voor-
gaande 
jaren 

Incorrecte / 
vraagteken 
 boekingen 

Werkelijk Had moeten 
zijn 

(2013)          

2014 179.173 230.389 2.809 29.218 384 24.805 53.510,71 341.118 287.607 

 

2015 280.978 164.741 941 23.715 0 107 Er ontbreekt een 

creditnota van 

19.775 

189.506 169.731 

 

 

Leerlingenvervoer 2014 
Van het budget leerlingenvervoer zijn een vijftal facturen WMO vervoer afgeschreven met een omvang van € 
53.510,71. Dit betreft drie definitieve nota’s en twee voorschotten inclusief BTW. 
 
Leerlingenvervoer 2015 
In de maand juni wordt met documentnummer 251623 een voorschot betaald van € 19.775,36. Hier staat geen 
creditnota tegenover. Dit had wel gemoeten.  
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Collectief WMO vervoer 
De wet WMO biedt op basis van individuele gebreken passend vervoer. Het collectief vervoer is een vorm van ver-
voer van mensen die gelijkgesteld is met doelgroepenvervoer. Omdat het collectief WMO vervoer ook deel uitmaakt 
van de aanbesteding is dit meegenomen bij dit onderzoek. 
 

Contract Munckhof WMO-vervoer Albrandswaard 
Jaar Begroot Reguliere 

ritten  
Voor-
schotten 

Samen Diversen Incorrecte / vraag-
teken boekingen 

Werkelijk Had moe-
ten zijn 
 

2014 275.427 59.616 166.084 225.701 0 53.311 225.701 279.011 

 

2015 235.727 23.531 132.867 156.399 0 0 156.399 

 

 

 

WMO vervoer 2014 
Bij de reguliere ritten WMO vervoer zijn over de maanden mei, juni en juli de afrekeningen te weten 8.348,56,  
4.485,93 en 5.466,22 te samen 18.300,71 afgeschreven van het budget leerlingenvervoer. Ook zijn de voorschotten 
van de maanden juni en juli  met documentnummer 203060 en 203577 van het WMO vervoer, afgeboekt van het 
budget leerlingenvervoer. Deze foutieve boekingen bij elkaar zijn 53.510,71. Daarnaast zijn de voorschotten inclusief 
BTW afgeschreven van het budget leerlingenvervoer, Normaliter worden deze voorschotten exclusief BTW afge-
schreven van het budgetnummer WMO vervoer. In maart 2014 is met factuurnummer 201606 een nadelig verschil 
ontstaan van € 200,-. Betaald is 9.132,22, dit had 8.932,22 moeten zijn. 
 
WMO vervoer 2015 
Geen incorrecte betalingen geconstateerd, wel inconsistente manier van boekingen .  
 
Controle facturen 
Voor het controleren van de inhoud van de facturen leerlingenvervoer is in BAR-verband “Dashboard leerlingenver-
voer” aangeschaft. Als de factuur goed is opgesteld,  geeft dit systeem aan of de factuur correct is.  
 
Leerlingenvervoer: er komt een voorschot voor de lopende maand. De maand erop wordt het voorschot gecredi-
teerd en volgt  er een definitieve afrekening. Bij leerlingenvervoer kan geen BTW worden teruggevorderd. 
WMO vervoer: er komt een voorschot  voor de lopende maand. De maand erop volgt er een definitieve nota en de 
declarabele kilometers worden apart gecrediteerd. Dit gebeurd de ene keer in een nota en een creditnota en de 
andere keer in een nota (waar het creditgedeelte vanaf wordt getrokken). Van het budget WMO-vervoer kan wel 
BTW teruggevorderd worden. 
 
Uit het onderzoek is gebleken dat er in de eerste drie kwartalen van 2015 geen gebruik gemaakt is van dit systeem 
en dat er dus geen adequate factuurcontrole heeft plaatsgevonden. De belangrijkste oorzaken die hiervoor zijn aan-
gegeven vanuit de vakafdeling zijn: 

1. Er is te weinig formatie om de controle te kunnen uitvoeren. 
2. Er wordt onvoldoende prioriteit aan de factuurcontrole gegeven. 
3. Het systeem is te ingewikkeld voor de medewerkster die dit zou moeten doen. 
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Conclusie 
Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat de kosten op veel manieren kunnen worden beïnvloed. De belang-
rijkste hiervan zijn: 
 

Nr. Omschrijving Gevolg 

1 Verschuivingen tussen de budgetten van leerlingenvervoer en 
WMO door verkeerd geboekte facturen. 

 Geen btw aftrek mogelijk. 

 Niet realistische budgetweergave. 

2 Geen controle op de bepalingen uit het contract.  Minder geboden kwaliteit. 

 Niet innen van boetes. 

 Risico op inefficiënte ritten. 

 Eventuele fouten bij declaraties ver-
voerder worden niet ontdekt. 

3 Binnen de BAR worden overige facturen niet goed geboekt.  Niet realistische budgetweergave. 

 Te weinig of te veel in rekening ge-
brachte kosten. 

4 Ritten van Albrandswaard pakken minder voordelig uit als gevolg 
van langere reistijden.  

 Uit een Quickscan is gebleken dat ritten efficiënter kunnen 
worden uitgevoerd.  

 Uit de interviews blijkt dat de vervoerder de beladen kilome-
ters kan beïnvloeden door het kiezen van de volgorde in de 
route of bijvoorbeeld de aankomsttijd bij een school.  

 

 Gecalculeerde besparingen worden 
niet gerealiseerd. 

 Of dit werkelijk zo is wordt inmiddels 
onderzocht. 

 Of dit werkelijk zo is wordt inmiddels 
onderzocht. 

 

 

2.6 Aanbesteding 

2.6.1 Hoe verloopt de aanbesteding van het leerlingenvervoer? 

In 2013 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor het leerlingenvervoer en het WMO-vervoer. De contracten 
met de aanbieders van het leerlingenvervoer en het WMO-vervoer liepen op 1 augustus 2013 af. Gezien de hoogte 
van het bedrag is de gemeente verplicht om hiervoor een Europese aanbesteding te doen. 
Intern is een werkgroep ‘Vervoer’ opgericht voor het project Decentralisatie Begeleiding AWBZ naar WMO. Deze 
werkgroep heeft de aanbesteding van het gecombineerde WMO- en leerlingenvervoer voor de gemeenten Barend-
recht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR-gemeenten) uitgevoerd.  
Het contract is uiteindelijk gegund aan de firma Munckhof met als onderaannemer de Ridderkerkse Taxicentrale 
(RTC). RTC voerde tot dan toe het WMO-vervoer voor de BAR gemeenten uit en voert vanaf 2013 ook het leerlin-
genvervoer voor de BAR-gemeenten uit. De vervoersrelatie met de firma Vlasblom als onderaannemer van DVG voor 
het leerlingenvervoer in Albrandswaard is hiermee gestopt.  
 
Kosten en besparingen van het leerlingenvervoer na aanbesteding. 
De BAR-gemeenten hebben gekozen voor de combinatie van het WMO-vervoer met het leerlingenvervoer. Dit 
moest vooral een forse besparing opleveren bij het leerlingenvervoer omdat: 
1. Het volume van het WMO-vervoer en het leerlingenvervoer samen groter is. Dit betekent dat de bedrijven een 

scherpere prijs kunnen offreren. 
2. Door het combineren van het WMO-vervoer met het leerlingenvervoer taxi’s en busjes efficiënter worden inge-

zet. Het risico voor het bedrijf dat taxi’s/chauffeurs werkloos in de garage staan is nu erg klein. 
 
Verdere besparing moest worden bereikt door het: 
1. Inzetten van bussen bij (een deel van ) het leerlingenvervoer. 
2. Invoeren van opstapplaatsen bij het leerlingenvervoer. 
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De berekening van de kosten voor het vervoer worden bepaald door een beladen uurtarief maal het aantal beladen 
kilometers op basis van de theoretische tijd. In vergelijking met Ridderkerk en Barendrecht is het uurtarief van DVG 
lager dan het uurtarief van Taxi Bakker en Helbro. Echter: door de ligging van Albrandswaard wordt dat prijsvoordeel 
teniet gedaan door het grotere aantal te rijden kilometers.  
Wanneer er sprake is van een samenwerkingsverband tussen scholen gaat dat voor op het criterium dichtstbijzijnde 
toegankelijke school. Dit heeft vooral in Albrandswaard kostenverhogend gewerkt, omdat de leerlingen niet langer 
op de fiets of met openbaar vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school in Hoogvliet of Spijkenisse gaan, 
maar vanwege het samenwerkingsverband binnen passend onderwijs in de taxi naar de Burcht in Ridderkerk gaan.  
 
De gemiddelde prijs per leerling van de drie gemeenten ontloopt elkaar daarom niet veel.  
De gunning op het onderdeel prijs voor het leerlingenvervoer is gebaseerd op een kostprijs per beladen kilometer, 
een starttarief per route/voertuigsoort en een totaalprijs van het vervoer over het jaar. Hierbij is rekening gehouden 
met de herkomst en bestemming van leerlingen door het hele jaar. 
De gunning op het onderdeel kwaliteit is voor zowel het WMO-vervoer als het Leerlingenvervoer gebaseerd op be-
trouwbaarheid, uitvoering, klachtenregeling, implementatieplan en maatschappelijke verantwoord ondernemen.  
De uiteindelijke uitslag is gebaseerd op een combinatie van prijs en kwaliteit van zowel leerlingenvervoer als WMO-
vervoer. Hierbij telde kwaliteit mee voor 40% en de prijs voor 60%.  
 
De aanbesteding voor het leerlingenvervoer is uitbesteed aan een extern gespecialiseerd bedrijf. Er is sprake ge-
weest van een uitgebreide aanbesteding, waarin het welzijn van de kinderen en de kwaliteit van het vervoer hoge 
prioriteit hadden. Bijvoorbeeld door de introductie van een leerlingenpaspoort en hoge veiligheidseisen rond het 
vervoer. In de praktijk blijkt echter dat deze hoge kwaliteitseisen door de beschikbare formatie binnen de BAR orga-
nisatie niet kunnen worden bewaakt. Uit de interviews is gebleken dat niet alle Bonus/Malus afspraken worden 
nagekomen waardoor de gemeente wordt benadeeld.  

2.6.2 Zijn de aangegeven kostenbesparingen als gevolg van de aanbesteding gerealiseerd? 

 
Ten behoeve van dit onderzoek is aan een aantal medewerkers gevraagd waarom de kostenbesparingen niet zijn 
gerealiseerd. Zowel aan de beleidsmedewerkers als aan de medewerkers Financiën. Daarnaast is vanuit Concerncon-
trol nagegaan waar de oorzaak kan liggen. Uit de gesprekken kwam het volgende naar voren: 
 
a. Door foutieve boekingen is wel de debetnota betaald maar niet de creditnota verrekend.   
Uit het onderzoek is niet gebleken dat het ontbreken van creditnota’s de oorzaak is van de overschrijdingen van de 
budgetten voor het leerlingenvervoer. Dit neemt niet weg dat het systeem van creditnota’s (die later verrekend 
worden met debetnota’s) het risico op foutieve boekingen vergroot.     
 
b. Er zijn facturen inclusief btw geboekt op het leerlingenvervoer terwijl deze exclusief btw geboekt hadden 
moeten worden op het WMO-budget. 
Het verkeerd boeken van facturen die eigenlijk op het WMO-budget  geboekt hadden moeten worden, is één van de 
oorzaken van de tekorten op het budget leerlingenvervoer. Uit het onderzoek is gebleken dat er daadwerkelijk fac-
turen op verkeerde budgetten terecht zijn gekomen. In principe levert dit geen direct nadeel op voor Albrandswaard 
omdat hier tegenover staat dat de kosten voor het WMO-vervoer lager uitvallen. Het niet kunnen verrekenen van de 
BTW als gevolg van de foute boekingen levert overigens wel een financieel nadeel op voor Albrandswaard.   
 
c. Leerlingen van Albrandswaard die voorheen via een korte route naar school konden, reizen nu via Baren-
drecht en/of Ridderkerk. 
Vanuit de organisatie is aangegeven dat dit één van de redenen is waarom de kosten voor Albrandswaard niet direct 
lager zijn uitgevallen. Met name voor Albrandswaard is een aantal ritten langer geworden waardoor de verrekening 
minder positief is geworden dan dat men voorheen aannam. 
Bij de aanbesteding zijn de voorgenomen besparingen niet gebaseerd op meer of minder leerlingen maar op een 
meer efficiëntere manier van vervoeren zoals vollere busjes en slimmere routes.  
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d. De ritten verlopen niet altijd efficiënt. 

 Het inplannen van ritten gebeurt door Munckhof, omdat zij de expertise en de softwaresystemen hebben om 
dit zo efficiënt mogelijk te doen. De volledige administratie van het leerlingenvervoer is hier ondergebracht. 
Vanuit de BAR-organisatie is aangegeven dat het organiseren van de ritten door Munckhof goed verloopt en dat 
er geen aanwijzingen zijn dat dit niet goed gebeurt. Controle hierop vanuit de BAR-organisatie heeft niet of 
nauwelijks plaatsgevonden. 

 In augustus 2015 is op vrijwillige basis een quick scan uitgevoerd door J4 interim. Onderdeel van deze quick scan 
was een steekproef met betrekking tot de routeoptimalisatie. Uit deze steekproef bleek dat de gecontroleerde 
rit niet efficiënt werd uitgevoerd. J4 interim gaf aan dat door routeoptimalisatie jaarlijks een besparing van € 
50.000 mogelijk zou kunnen zijn. Overigens worden de conclusies van J4 Interim door de medewerkers van de 
BAR organisatie als voorbarig gezien. De conclusie van J4 Interim is gebaseerd op  aannames. Wij vinden de ba-
sis dus te smal voor een conclusie.2 

 Door de beperkte formatie in de BAR-organisatie is het op dit moment niet mogelijk om op zoek te gaan naar 
alternatieve vervoersvormen bijvoorbeeld door de zelfredzaamheid van ouders en leerlingen te  vergroten. Bij-
voorbeeld door een wat oudere leerling met een relatief beperkte handicap met het openbaar vervoer te laten 
reizen.  

 
e. De kostenverdeling tussen de gemeenten is niet goed. 
In principe is het mogelijk dat de kosten van het leerlingevervoer niet goed over de drie gemeenten verdeeld wor-
den, waardoor de ene gemeente te veel betaalt en de andere te weinig. Omdat de kostenverdeling volledig door 
Munckhof wordt uitgevoerd, is dit moeilijk te achterhalen. Vanuit de organisatie is aangeven dat er geen aanwijzin-
gen zijn dat de kostenverdeling niet goed verloopt. Tijdens het onderzoek door contractenbeheer is overigens wel 
geconstateerd dat een factuur voor een softwarepakket dat BAR-breed gebruikt wordt ten behoeve van het leerlin-
genvervoer, volledig ten laste van het budget van de gemeente Barendrecht was geboekt.3   
 
f. De contracten worden niet goed bewaakt.  
Uit de interviews is gebleken dat er op dit moment onvoldoende controle plaatsvindt op de facturen en het nako-
men van de contractafspraken. Hiermee lopen alle drie de gemeenten en dus ook Albrandswaard het risico dat fac-
turen onjuistheden bevatten en niet conform de contractafspraken zijn. Door de beperkte formatie voor het leerlin-
genvervoer, de vele personeelswisselingen en het ontbreken van een centrale bewaking (verantwoordelijke) van het 
gehele proces vonden er op het moment van onderzoek nauwelijks of geen factuurcontroles plaats door de BAR-
organisatie.  
 
g. Albrandswaard maakt geen gebruik van boeteclausules. 
Onderdeel van de aanbesteding is een aantal contractuele afspraken met betrekking tot boeteclausules. Bijvoor-
beeld op basis van het aantal klachten en de telefonische bereikbaarheid. Uit het onderzoek is gebleken dat de boe-
tebepalingen niet worden gecontroleerd en niet worden uitgevoerd, waardoor de verschillende gemeenten ‘inkom-
sten’ missen.  
 
h. Kosten van schakelklasvervoer op leerlingenvervoer.    
Vanuit contractmanagement is aangegeven dat er kosten voor andere zaken als leerlingenvervoer op het leerlingen-
budget geboekt worden. Voorbeelden hiervan zijn de kosten schakelklasvervoer die op leerlingenvervoer worden 
geboekt in plaats van  op inburgering en de kosten van JGGZ die op leerlingenvervoer geboekt worden in plaats van 
op Jeugd. 
 

                                                           
2 Vanuit de vakafdeling is begin januari 2016 aangegeven dat inmiddels bij adviesbureau 12-21 en de ontwikkelaar van Dashboard 
Leerlingenvervoer de opdracht uitgezet is om de ritfacturatie met terugwerkende kracht te controleren. Ook is de opdracht uit-
gezet voor controle van de ritopbouw. Mocht Munckhof zijn ritten niet efficiënt hebben ingedeeld moet dat daar uit komen. 
Optie is deze controle  elk jaar na de herfstvakantie plaats te laten vinden. 
3 In 2015 is er vanuit het team contractenbeheer en de vakafdeling met bovenstaande bureaus gesproken over de wijze waarop 
de verdeling van kosten van de ritten via een verdeelsleutel loopt, zodat iedere gemeenten zijn eigen deel betaald.  
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i. Er vindt geen gecombineerd vervoer plaats tussen leerlingenvervoer en WMO vervoer. 
Vanuit de organisatie is aangegeven dat er geen gecombineerd vervoer plaatsvindt tussen het leerlingenvervoer en 
het WMO-vervoer. De gedachte bij de aanbesteding was dat deze combinatie tot een hogere bezettingsgraad zou 
leiden en dus een besparing zou opleveren. Daarnaast zou een betere bezettingsgraad van de taxi’s leiden tot een 
efficiëntere wijze van vervoer waardoor een kostenbesparing gerealiseerd kon worden. Met name het gecombi-
neerde vervoer bleek in de praktijk niet te werken. Leerlingenvervoer heeft andere eisen dan het WMO vervoer. De 
leerlingen dienen namelijk op tijd op school te zijn (aankomstgarantie). Bij WMO vervoer is dat niet zo. Bij WMO 
vervoer kan men vroeger of later worden opgehaald dan afgesproken waardoor WMO-ritten kunnen worden ge-
combineerd met andere WMO gebruikers. 
 
J.  Buiten het contract om zijn er afspraken gemaakt dat de vervoerder extra tijd mag declareren ivm lange 
wacttijden bij de Tytyl-Mytylschool. In schooljaar 2014 bedroeg  de extra kosten gemaakt voor Albrandswaard hier-
voor € 2917,- In 2015 waren de extra kosten tot en met november 2015 hiervoor 1540,- 
 
Conclusie 
In 2013 heeft er een Europese aanbesteding plaatsgevonden van het leerlingenvervoer voor alle drie de BAR ge-
meenten. Het betrof een zeer uitgebreide Europese aanbesteding. Het contract is uiteindelijke gegund aan de firma 
Munckhof met als onderaannemer de Ridderkerks Taxi Centrale (RTC). In het uiteindelijke contract zijn veel kwali-
teitseisen opgenomen en een aantal boetebepalingen.    
In de praktijk blijkt echter dat deze hoge kwaliteitseisen door de beschikbare formatie binnen de BAR organisatie 
niet kan worden bewaakt en opgevolgd. Een gevolg hiervan is dat de naleving van het contract niet kan worden 
vastgesteld en dat de boeteclausules niet worden nagekomen waardoor de gemeente (en wellicht ook de leerlingen) 
kunnen worden benadeeld. Ook het ontbreken van iemand die centraal verantwoordelijk is voor het gehele proces 
van het leerlingenvervoer zorgt ervoor dat een aantal zaken “tussen wal en schip” belanden.  
 

2.7 Zijn er wachttijden voor leerlingen? Vallen deze binnen de afgesproken marges en calculaties? 

Uit het onderzoek is niet naar voren gekomen dat er buitengewoon lange wachttijden zijn voor leerlingen. Jaarlijks 
zijn er wel twee piekmomenten met betrekking tot het aantal inschrijvingen. Namelijk in de periode voor de zomer-
vakantie omdat dit het moment is dat leerlingen  van school wisselen en in de periode rond de jaarwisseling. Vanuit 
de vakafdeling is aangegeven dat een dergelijke piek niet door één persoon kan worden afgehandeld. Het afgelopen 
jaar is er dan ook externe hulp geweest om alle aanvragen af te handelen. In 2015 zijn een aantal nieuwe klantma-
nagers opgeleid binnen de BAR organisatie. Deze klantmanagers zijn echter op dit moment grotendeels werkzaam 
voor de WMO.  
 
Conclusie 
Uit het onderzoek is niet naar voren gekomen dat er buitengewoon lange wachttijden zijn voor leerlingen. Jaarlijks 
zijn er wel twee piekmomenten met betrekking tot het aantal inschrijvingen. Namelijk in de periode voor de zomer-
vakantie en in de periode rond de jaarwisseling omdat dit se momenten zijn dat kinderen van school wisselen. In 
2015 moest er tijdens deze piekmomenten gebruik gemaakt worden van extra (extern) personeel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Auteur                                        Datum                                              Rapportnaam                

Concerncontrol                         31 januari 2016                              Leerlingenvervoer                                                    Pagina 17 van 17 

 

3 Aanbevelingen 
 

Aanbeveling 1 - Formatie 
a. Zorg voor voldoende formatie en kennis bij de betrokken afdelingen. 
b. Gebruik het aangekochte programma Dashboard. 
c. Controleer alle facturen met behulp van Dashboard. 
d. Zorg voor interne kennis en beperk de rol van externen zoveel mogelijk. 
e. Benoem iemand die verantwoordelijk is voor het controleren van de facturen en houd daar toezicht op. 

 
 
Aanbeveling 2 - Contract 

a. Zorg voor naleving van het contract met Munckhof in het algemeen. 
b. Zet een klant tevredenheidsonderzoek uit. Zodat kan worden bepaald of Munckhof een Bonus of Malus 

verdient. Dit staat ook in het contract. 
c. Stel vast of alle kwaliteitsafspraken worden nagekomen. 
d. Stel de boetes vast en breng deze in rekening zoals contractueel afgesproken. 
e. Ga minimaal 4 keer per jaar in overleg met Munckhof en leg de afspraken vast. 
f. Zoek uit of de afspraak gemaakt met Munckhof dat zij extra tijd mogen declareren voor de lange wachttijd 

bij de Tytyl en de Mytylschool conform het contract is. Tref hiervoor passende maatregelen. 
 
 
Aanbeveling 3 - Efficiency 

a. Zorg ervoor dat de verschillende organisatieonderdelen met elkaar gaan samenwerken. 
Contractenbeheer, regisseur, Verstrekkingen, Financiën, Inkoop, enz. 

b. Maak één medewerker verantwoordelijk voor het totale proces. 
c. Formeer desnoods een tijdelijke werkgroep om de meest actuele zaken aan te pakken.    
d. Stel vast dat de firma Munckhof het meest efficiënte vervoer biedt, zoals contractueel bepaald. 
e. Stel vast of de Munckhof de combinatie van WMO en Leerlingenvervoer optimaal toepast.   

 
 

Aanbeveling 4 – Sturing 
a. Doe onderzoek naar de mogelijkheden om ouders en leerlingen meer zelf te laten regelen. 
b. Evalueer in 2017 de huidige werkwijze, zodat de resultaten hiervan kunnen worden meegenomen bij de 

nieuwe aanbesteding.  
 
 
Aanbeveling 5 – Financiën 

a. Zorg voor een betere controle op de budgetten. (budgethouder en Financieel adviseur)  
b. Maak afspraken hoe de facturen worden opgevoerd. Altijd dezelfde werkwijze. Ook tijdens vervangingspe-

riodes.  Voorkom dat uitgaven voor bijvoorbeeld JGGZ, Schakelklas of WMO vervoer op Leerlingenvervoer 
terecht komen. 

c. Laat de budgethouder en de financieel adviseur zeer regelmatig overleg voeren totdat er 100% zekerheid is 
dat de uitgaven op het budget leerlingevervoer (maar ook de WMO) zuiver zijn. 

d. Probeer met terugwerkende kracht alsnog de boetes te innen bij Munckhof en de ten onrechte niet verre-
kende BTW alsnog te verrekenen met de fiscus. En maak met Munckhof concrete afspraken, zodat de Bo-
nus/Malus met ingang van heden wel wordt uitgevoerd.  
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