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29 juni 2015 
Toezegging Leerlingenvervoer / Beraad en Advies 15 juni 2015  
Bianca Weijs 
010-5061734 
b.weijs@bar-organisatie.nl 
 
595569 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Op maandag 15 juni 2015, tijdens Beraad & Advies Welzijn, is de werkwijze van het 
Leerlingenvervoer besproken. Wij hebben u toen de toezegging gedaan na te gaan 
wat de gevolgen zijn van het terugbrengen van de reistijd naar één uur, ten opzichte 
van anderhalf uur in de huidige situatie.  

 
KERNBOODSCHAP 
Uitwerken kost meer tijd dan gedacht 
Het uitwerken van de gevolgen van het terugbrengen van de reistijd naar één uur heeft 
meer gevolgen dan dat wij in eerste instantie dachten. Wij vinden het belangrijk om u 
hierover goed te informeren. Na het zomerreces verwachten wij over alle informatie te 
beschikken.  
 
Aanvullende afspraken vervoerder 
Voor de duur van het lopende vervoerscontract zijn reeds aanvullende afspraken 
gemaakt met onze vervoerder (Munckhof). Hierdoor zal het tot het eind van dit 
vervoerscontract niet meer voorkomen dat leerlingen van 4 jaar langer dan één uur in 
de taxi zitten.  
 
De vervoerder heeft eveneens toegezegd rekening te houden met de leerlingen die 
gebonden zijn aan langere reistijden. Dit doen zij door deze leerlingen bijvoorbeeld  
’s morgens als eerst op te halen en ’s middags als eerst thuis af te zetten, of 
omgekeerd.  
 
CONSEQUENTIES 
Aanpassen ritplanning naar één uur enkele reis 
Omdat het huidige schooljaar bijna voorbij is, vragen wij aan de vervoerder om een 
concept ritplanning voor het komende schooljaar (2015-2016), met het uitgangspunt 
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van één uur reistijd, op te stellen om zo inzicht te krijgen in de kosten en wijzigingen. 
De vervoerder stelt deze ritplanning alleen op om inzicht te krijgen in de gevolgen van 
de eventuele wijzigingen, niet om in de praktijk direct te gebruiken.  
 
Omdat het opstellen van een geheel nieuwe ritplanning circa vijf werkdagen kost, 
brengen zij voor deze extra werkzaamheden circa € 1.800,- in rekening.  
 
Afstemming Barendrecht en Ridderkerk 
Het Leerlingenvervoer is binnen het huidige vervoerscontract, samen met het Wmo 
vervoer, vastgelegd als zijnde één perceel voor de Barendrecht-Albrandswaard-
Ridderkerk. Wanneer wij definitief kiezen voor een beleidswijziging in de reistijd, dan 
heeft dit gevolgen voor Barendrecht en Ridderkerk. Deze ritten worden dan langer en 
duurder. Ook gaat de bezettingsgraad omlaag. Wij verwachten dat zij de hieruit 
voortvloeiende kosten bij ons zullen verhalen. Over deze zaken gaan wij in overleg met 
hen.  
 
Onduidelijk of contractwijziging juridisch mogelijk is 
De tarieven waar de vervoerder voor rijdt zijn gebaseerd en aanbesteed conform de 
BAR samenwerking. Daarom moeten wij nagaan of een dergelijke contractwijziging 
juridisch gezien überhaupt wel mogelijk is.  
 
VERVOLG 
Beantwoording toezegging over aanpassen reistijd 
Wanneer de vervoerder de ritplanning heeft opgesteld en wij over de aanvullende 
informatie beschikken, dan komen wij bij u terug met een beeldvormende 
raadsinformatienota.   
 
Quickscan Leerlingenvervoer BAR gemeenten 
Wij zijn benaderd door “Jan4Interim”. Dit bedrijf is gespecialiseerd in personenvervoer 
en is bekend en actief in de omgeving van Rotterdam. Zij hebben aangeboden om 
vrijblijvend een Quickscan uit te voeren voor het Leerlingenvervoer van de BAR 
gemeenten. Dit doen zij in ruil voor een referentie van de BAR gemeenten, indien deze 
Quickscan naar tevredenheid wordt uitgevoerd.  

 
De Quickscan kan worden ingezet om te bekijken of de invulling en uitvoering van het 
Leerlingenvervoer wordt toegepast conform het aanbestedingscontract vanaf de 
ingangsdatum tot heden. Daarnaast wordt bekeken of en waar er verbeteringen 
mogelijk zijn voor onze gebruikers van het vervoer. Aan de hand daarvan kunnen  
eventuele aanbevelingen worden gedaan. 
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Wanneer de uitkomsten van de Quickscan bekend zijn informeren wij u middels een 
raadsinformatiebrief.  
 
Poortugaal, 30 juni 2015  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


