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Geachte leden van de raad, 
 
Inleiding 
Munckhof BV voert voor de BAR gemeenten het leerlingenvervoer en het WMO-
collectief vervoer uit. Voor een van de onderaannemers van Munckhof, RTC 
Ridderkerk, is 25 november jl. het faillissement uitgesproken.  Hoewel in 
Albrandswaard de onderaannemer Vlasblom veel ritten verzorgt, kunnen onze 
inwoners de gevolgen van het faillissement merken. Gezien de kwetsbare doelgroepen 
van het vervoer vinden wij het belangrijk om u hier direct over te informeren. Middels 
deze raadsinformatiebrief doen wij dat.  
 
Kernboodschap 
Munckhof garandeert het vervoer en blijft dit garanderen. Munckhof heeft direct 
maatregelen genomen om het vervoer op een goede manier te kunnen continueren. 
Ouders worden vandaag telefonisch of door de chauffeur op de hoogte gebracht. 
Daarnaast heeft Munckhof het volgende doorgegeven: 

- Vanaf vandaag (26 november) gaat er een touringcar rijden van Edad uit 
Dordrecht. Dit, omdat het vermoeden is dat de touringcars per direct door de 
curator opgeëist zullen worden. De route blijft gelijk. Er is een vaste chauffeur 
met een vaste invaller. Alle ouders zijn hiervan inmiddels telefonisch op de 
hoogte gebracht. 

- Vanaf vandaag zullen de taxibusjes en taxi’s voor het leerlingenvervoer 
gewoon blijven rijden.   

- Het Wmo-collectief vervoer wordt vandaag waarschijnlijk gewoon door RTC 
gereden. Als de curator anders beslist, zullen alle ritten gegarandeerd worden  
door Munckhof zelf.  

- Het uitgangspunt is dat niemand, geen burger, enige hinder zal ondervinden 
van dit faillissement.  
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Openingstijden 

 Publiekzaken: 

Aanvragen 

reisdocumenten, 

rijbewijzen etc. 

Maandag t/m vrijdag: 

08.00 - 12.30 uur  

Maandagavond: 

17.30 - 20.00 uur 

Woensdagmiddag: 

 12.30 - 15.00 uur 

Afhalen reisdocumenten, 

rijbewijzen etc. 

Maandag t/m vrijdag: 

 08.00 - 16.30 uur 

Maandagavond: 

 17.30 - 20.00 uur 

 

Overig: 

 (alleen volgens afspraak) 

Maandag t/m vrijdag: 

09.00 - 16.30 uur 
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Vervolg 
Munckhof houdt ons goed op de hoogte van alle ontwikkelingen. Formaliteiten worden 
uitgevoerd als de ritten zijn gegarandeerd en het vervoer volledig op orde is. 
Formaliteiten in deze zijn alle gegevens die overgelegd moeten worden over de 
eventuele nieuwe onderaannemers. 
 
Wij betreuren ten zeerste dat deze situatie is ontstaan. Als er nieuwe 
informatie/ontwikkelingen zijn, dan laten wij u dat uiteraard weten. Mocht u tussendoor 
vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de griffie.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


