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Besluit budgetverhoging leerlingenvervoer.

Europese aanbesteding Leerlingenvervoer. Op 8 maart 2010 hebben aanbieders van leerlingenvervoer een
offerte aangeboden. De aanbiedingen zijn beoordeeld op prijs en diverse kwaliteitseisen. Kwalitatief
scoorden beide aanbieders maximaal. Uit de twee aanbieders is de aanbieding van taxibedrijf Cibatax B.V.
als economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) uit de bus gekomen. Aangezien het huidige contract
met Jansen Taxi op 31 juli 2010 afloopt en de dienstverlening een wettelijke taak is van de gemeente is
definitieve gunning van de werkzaamheden nodig om voortgang in de uit te voeren dienstverlening te
waarborgen.
De kosten van de dienstverlening zijn gedeeltelijk verantwoord binnen de huidige exploitatie van de
gemeentelijke begroting. Voor het overige zal ruimte moeten worden gezocht, omdat het leerlingenvervoer
een wettelijke taak is welke door de gemeente Valkenswaard dient te worden uitgevoerd.
In de begroting is een bedrag opgenomen van €475.000. Het minimale bedrag wat nodig is om het
leerlingenvervoer uit te voeren conform ingediende offerte is €563.000. Van het budget van €475.000 wordt
ook de touringcar naar het Pius-X Praktijkonderwijs in Bladel betaald. Hiervoor moet een bedrag
gereserveerd worden van ±€43.000, waardoor voor het overige leerlingenvervoer een bedrag van €432.000
resteert op de huidige begroting.
Voor 2011 dient voor het leerlingenvervoer derhalve een bedrag te worden begroot van €563.000 + €43.000
= €606.000. Dit bedrag moet jaarlijks geïndexeerd worden.
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Dekking meerkosten leerlingenvervoer voor het jaar 2010 ten laste van de post onvoorzien
Voor dekking van de kosten vanaf 2011 geld beschikbaar stelling binnen de nota kaders

1. Europese aanbesteding Leerlingenvervoer. Op 8 maart 2010 hebben aanbieders van
leerlingenvervoer een offerte aangeboden. De aanbiedingen zijn beoordeeld op prijs en diverse
kwaliteitseisen. Kwalitatief scoorden beide aanbieders maximaal. Uit de twee aanbieders is de
aanbieding van taxibedrijf Cibatax B.V. als economisch meest voordelige inschrijving (EMVI)
uit de bus gekomen. Aangezien het huidige contract met Jansen Taxi op 31 juli 2010 afloopt en
de dienstverlening een wettelijke taak is van de gemeente is definitieve gunning van de
werkzaamheden nodig om voortgang in de uit te voeren dienstverlening te waarborgen.

2. In het aanbestedingstraject is aan de leveranciers verzocht de uitvoering van de werkzaamheden
voor een periode van drie jaar aan te bieden met de mogelijkheid het contract van gemeentewege
met twee keer 1 (één) jaar te verlengen. Ondertekening van de overeenkomst leerlingenvervoer is
nodig om deze afspraak rechtsgeldig te maken. Dit contract kan worden opgesteld zodra het
college besloten heeft of er tot definitieve gunning overgegaan wordt.

Omdat de aanbiedingen die gedaan zijn voor 170 leerlingen te hoog waren is door de centrale inkoper ,
portefeuillehouder, financieel tactisch adviseur en de vakafdeling besloten het aantal leerlingen terug te
brengen naar 135 leerlingen. Dit gezien de financiën, maar ook gezien recente ontwikkelingen.
De reden waarom bij het opstellen van het bestek voor de Europese Aanbesteding is uitgegaan van 170
leerlingen, is dat er een stijging verwacht werd van het aantal te vervoeren leerlingen binnen het intern
vervoersgebied, omdat er op het moment van aanbesteden wachtlijsten waren voor het speciaal onderwijs.
Zodra die wachtlijsten opgelost zouden zijn, zouden leerlingen naar deze scho(o)l(en) vervoerd moeten
gaan worden.
Gedurende de aanbestedingsperiode is echter gebleken dat de wachtlijstproblematiek voor het speciaal
onderwijs de komende 3 jaar niet opgelost zal zijn, omdat er geen locaties bijgebouwd gaan worden. Een
toename in aantal leerlingen naar deze scholen is daarom niet te verwachten.
Wat wel te verwachten is, is dat het aantal leerlingen dat door deze wachtlijsten vervoerd moet gaan
worden naar het speciaal onderwijs buiten de regio. Maar vervoer naar scholen uit het extern
vervoersgebied, worden conform het bestek hoe dan ook extra geoffreerd.
De kosten van de dienstverlening zijn gedeeltelijk verantwoord binnen de huidige exploitatie van de
gemeentelijke begroting. Voor het overige zal ruimte moeten worden gezocht, omdat het
leerlingenvervoer een wettelijke taak is welke door de gemeente Valkenswaard dient te worden
uitgevoerd. Het vervoer in de gemeente Valkenswaard, wordt al zeer minimalistisch uitgevoerd. Er zijn
dan ook geen verdere bezuinigingsmogelijkheden. Het vervoer naar het Pius-X Praktijkonderwijs in
Bladel is een bovenwettelijke taak, en op dit moment wordt bezien of deze voorziening moet blijven
bestaan, en zo ja, in welke vorm. Hierover wordt apart een advies opgesteld en dit zal bovendien worden
meegenomen in de meerjaren keuzenota.
De opgenomen budgetten leerlingenvervoer in de begroting zijn niet toereikend.
In de begroting is een bedrag opgenomen van €475.000. Het minimale bedrag wat nodig is om het
leerlingenvervoer uit te voeren conform ingediende offerte is €563.000. Van het budget van €475.000
wordt ook de touringcar naar het Pius-X Praktijkonderwijs in Bladel betaald. Hiervoor moet een bedrag
gereserveerd worden van ±€43.000, waardoor voor het overige leerlingenvervoer een bedrag van
€432.000 resteert op de huidige begroting.
Voor 2011 dient voor het leerlingenvervoer derhalve een bedrag te worden begroot van €563.000 +
€43.000 = €606.000. Dit bedrag moet jaarlijks geïndexeerd worden.
Het bedrag van €563.000 is op dit moment toereikend. Hierbij moet al wel worden aangegeven dat, indien
het aantal ritten naar het extern vervoersgebied stijgt (doordat bijvoorbeeld leerlingen zijn aangewezen op
speciaal onderwijs buiten het intern vervoersgebied), dat zelfs het bedrag van €563.000 niet toereikend
zou kunnen zijn. Ook indien het aantal leerlingen stijgt boven de 135 zal per leerling het totaalbedrag
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stijgen. Het leerlingenvervoer kenmerkt zich door het feit dat het een open-einde-regeling is, dus een
exacte berekening hiervan is niet te geven. Factoren die van invloed zijn op de prijsstijging zijn o.a. de
afstand tussen huis en school, het type voertuig wat ingezet moet worden en de reistijd.
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Na akkoord van het college van B & W, zal het contract (na de contractonderhandelingen door de centrale
inkoper) ter ondertekening worden aangeboden. Na ondertekening door beide partijen zal dienstverlening per
1 augustus 2010 door Taxibedrijf Cibatax B.V. aanvangen.
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In meerjarenperspectief is voor leerlingenvervoer een bedrag van € 432.000,- per jaar op genomen in de
begroting. Dit is exclusief het vervoer naar de Pius-X school in Bladel (bovenwettelijke taak). Uit de
aanbesteding zoals die nu voorligt, blijkt dat de kosten van het leerlingenvervoer (exclusief het vervoer
naar Pius-X) bepaald worden op € 563.000,-. Voor het verschil ad. € 131.000,- is in de begroting geen
dekking.
Het zoeken naar dekking kan alleen plaatsvinden bij een integraal moment zoals bijvoorbeeld Nota
Kaders.
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Publicatie van het bestek op het publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (heeft plaats
gevonden).
Na ondertekening van de overeenkomsten vindt een aankondiging van gegunde opdracht plaats op het
publicatieblad van de Europese gemeenschappen in Luxemburg.
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