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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Geachte leden van de gemeenteraad,  
 
Met deze memo informeren wij u over het onderwerp ‘Aanbesteding Wmo- en 
leerlingenvervoer’. 
 
Europese aanbesteding 
De gemeenten zijn verplicht bij het kiezen van een nieuwe vervoerder een Europese 
aanbestedingsprocedure te volgen, wanneer het drempelbedrag van twee ton wordt 
overschreden.  
 
Samen met onze buurgemeenten Barendrecht en Ridderkerk hebben we ingestoken 
op een gezamenlijke aanbesteding van drie soorten vervoer. Het ging om het WMO 
vervoer, leerlingenvervoer en AWBZ vervoer. We verwachtten hier een aanzienlijk 
voordeel mee te behalen.  
 
Tijdens de voorbereidingen op deze aanbesteding viel het kabinet Rutte 1. 
Consequentie hiervan was dat gemeenten nog niet het AWBZ vervoer onder hun 
hoede kregen. Dit heeft ertoe geleid dat onze aanbesteding alleen nog ging om 
leerlingenvervoer en WMO-vervoer.  
 
Onlangs heeft de aanbesteding plaatsgevonden en dit leidt tot een wijziging voor onze 
gemeente voor het leerlingenvervoer.  
 
Het leerlingenvervoer en het Wmo-vervoer in de gemeenten Barendrecht, 
Albrandswaard en Ridderkerk wordt vanaf de tweede helft van dit jaar verzorgd door 
het in Horst gevestigde bedrijf Munckhof Taxi BV.  
 
Voorlopige gunning 
De gunning van het vervoerscontract aan Munckhof heeft een voorlopige status.  
Zeven andere aanbieders, die ook in de race waren voor het contract, konden tot  
10 maart jl. nog vragen stellen over en bezwaren indienen tegen de voorlopige 
gunning. Inmiddels heeft ZCN op  8 maart jl. de drie BAR-gemeenten gedagvaard. 
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Kort geding 
ZCN heeft de tweede plaats gekregen in de voorlopige gunning. ZCN is het niet eens 
met de uitslag van de beoordeling op het onderdeel ‘kwaliteit’. 
 
De datum van het kort geding is 12 april 2013 om 13.00 uur te Rotterdam. De 
uitspraak zal twee weken later plaatsvinden.  
 
De drie BAR-gemeenten hebben de heer Leopold Sueters (Bartels Sueters 
Aanbestedingsadvocaten) gevraagd voor juridische bijstand aan de drie BAR-
gemeenten.  
 
Het kort geding vertraagd het aanbestedingsproces. Als de BAR-gemeenten het 
proces winnen, zal de implementatie niet in gevaar komen. Zo niet, dan zullen 
passende maatregelen worden genomen om de dienstverlening aan de inwoners niet 
in gevaar te brengen.  
 
Ingangsdatum 
Als de gunning definitief is, gaat Munckhof op 1 augustus 2013 aan de slag voor het 
Wmo-vervoer, en op 1 september 2013 voor het leerlingenvoer.  
 
Munckhof Taxi BV werkt hierbij samen met het Ridderkerkse taxibedrijf RTC 
Ridderkerk BV, dat in de drie gemeenten het Wmo-vervoer al verzorgt.  
Het leerlingenvervoer in Barendrecht wordt momenteel nog verzorgd door Taxi Bakker,  
in Albrandswaard door Taxibedrijf Vlasblom en in Ridderkerk door de firma Helbro. 
 
De contracten met de huidige aanbieders van het leerlingenvervoer en het Wmo-
vervoer lopen op 1 augustus 2013 af.  
 
Taxibedrijf Vlasblom 
Vlasblom heeft de gunning niet gewonnen en daarmee moeten wij afscheid nemen van 
onze vervoerder. We zijn ons zeer wel bewust van het feit dat dit een slag is voor het 
bedrijf dat al zo’n 30 jaar het leerlingenvervoer naar tevredenheid in onze gemeente 
verzorgd. Ook brengt dit onzekerheid voor de kinderen en hun ouders die afhankelijk 
zijn van dit vervoer.  
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Direct na het bekend worden van de uitslag hebben we dit persoonlijk aan fam. 
Vlasblom laten weten. Inmiddels hebben we uitvoeriger met elkaar gesproken, wat het 
overigens voor het bedrijf niet gemakkelijker maakt. Wij zijn altijd zeer tevreden 
geweest over Vlasblom en wij vinden het jammer dat wij afscheid van elkaar moeten 
nemen voor het leerlingenvervoer.  
 
Wij houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte.  
 
Mocht u verder vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw F. de 
Pijper. Zij is bereikbaar via bovenstaande contactgegevens.  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

    
Hans Cats Ger J. van de Velde - de Wilde 
 
 
 


