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onderwerp
N ieuw contract Leerl i ngenvervoer

Geachte leden van de raad,

Wijwillen u graag informeren over het Leerlingenvervoer in Beemster.

Het Leerlingenvervoer wordt nu uitgevoerd door Munckhof en door Connexxion. Het
contract met deze vervoerders liep per 1 augustus 2019 af met een mogelijkheid tot
verlenging van twee schooljaren, tot 1 augustus 2021. De vervoerders hebben aangegeven
niet onder dezelfde voonruaarden de overeenkomsten te kunnen uitvoeren, omdat de
tariefstelling niet kostendekkend is. Zijwensten de overeenkomsten niet te verlengen.
Uiteindelijk zijn de vervoerders akkoord gegaan met een verlenging tot 31 december 2019.
Hierdoor is versneld een aanbestedingsprocedure gestart, samen met de gemeenten
Waterland, Purmerend en Landsmeer.

Nieuw contract met Munckhof
De uitkomst van de aanbestedingsprocedure is dat taxibedrijf Munckhof het
Leerlingenvervoer gaat verzorgen voor de gemeenten Beemster, Landsmeer, Waterland en
Purmerend. Per 1 januari 2020 gaat Munckhof aan de slag voor de komende vier jaar. Wij
zijn blij met deze, al bekende, vervoerder.

Een hogere kostprijs
De prijs waarvoor is ingeschreven is, zoals verwacht, hoger dan in het vorige contract.
Het bedrag in de begroting van € 152.244,-- moet worden aangepast naar € 193.327,--
vanaf 2020. Vanwege de korte aanbestedingsprocedure konden wij u niet eerder vragen om
een krediet voor deze onvermijdelijke uitgave beschikbaar te stellen. Omdat het nieuwe
contract op 1 januari 2020 aanvangt, ontvangt u deze brief. Tijdens de eerste
commissievergadering in januari zullen wij u via een raadsvoorstel een formeel verzoek
doen tot het beschikbaar stellen van dit onvermijdelijke krediet.
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Wat betekent een nieuw contract voor de kinderen in het vervoer?
De kinderen die al gebruik maken van het busje van Munckhof, houden dezelfde chauffeur,
voor hen verandert er niets. Voor de kinderen die nu door Connexxion worden vervoerd
betekent het waarschijnlijk wel een wisseling van chauffeur na de kerstvakantie. Ouders
ontvangen uitgebreide informatie van Munckhof en de nieuwe chauffeur zal zich zo snel als
mogelijk is aan hen voorstellen. Ook de scholen worden meegenomen in de communicatie.
De gemeenten volgen dit nauwlettend, waarbij het belangrijkste is dat de kinderen zo min
mogelijk hinder ondervinden van deze verandering.

Communicatie
Ouders zijn bij de start van dit schooljaar gelhformeerd over de aanstaande veranderingen.
Zij ontvangen nu een brief met informatie over de nieuwe vervoerder en dat er mogelijk
sprake is van een andere chauffeur na de kerstvakantie (afhankelijk of de chauffeur
overgaat naar Munckhof).

Een soepele overgang
De gemeenten zien toe op een soepele overgang en zorgen ervoor dat zij, samen met
Munckhof, goed bereikbaar zijn in en direct na de kerstvakantie bij vragen van ouders en
andere betrokkenen.

Duurzaam vervoer
ln de aanbesteding is vanuit de doelstellingen van de Duurzaamheidsagenda ook ingezet
op duurzamer vervoer. Bij aanvang van de overeenkomst dient minimaal 50% van de in te
zetten voertuigen op duurzame brandstoffen te rijden. Per 01-01-2021 dient minimaal 75%
van de in te zetten voertuigen op duuzame brandstoffen te rijden. ln de vorige
aanbesteding was de eis 25o/o voot de gehele contractperiode.

Het allerbelangrijkste is dat de overgang voor leerlingen en ouders soepel verloopt. Daar
gaan wij samen met taxibedrijf Munckhof voor zorgen.

Hoogachtend,
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