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Onderwerp:
Aanbesteding schooltaxivervoer

Kennisnemen van:
Voorlopige uitkomst van de aanbesteding van het schooltaxivervoer voor het schooljaar 2017-2018

Inleiding:
De gemeente Woerden heeft samen met de gemeente Oudewater een Europese aanbesteding gehouden
voor het schooltaxivervoer (leerlingenvervoer) voor het schooljaar 2017-2018, met de mogelijkheid van
verlenging van het contract. Elke gemeente krijgt haar eigen overeenkomst met het bedrijf dat het
schooltaxivervoer gaat uitvoeren. De opdracht bestaat uit 2 percelen en wordt per perceel gegund. De
percelen zijn:
Perceel A:
Bestemmingen gelegen in de gemeenten Woerden, De Ronde Venen, Gouda, Krimpenerwaard, Lopik,
Montfoort, Nieuwkoop, Oudewater, Stichtse Vecht, of Utrecht: 90 leerlingen uit Woerden (128 voor beide
gemeenten samen.)
Perceel B:
Overige bestemmingen: 54 leerlingen uit Woerden (65 voor beide gemeenten samen.)
Op 24 april heeft de teammanager Beleid van het sociaal domein besloten tot voorlopige gunning van beide
percelen.

Kernboodschap:
Een inschrijver die wilde ageren tegen de (voorlopige) gunning moest binnen 20 kalenderdagen na
dagtekening van de (voorlopige) gunningsbeslissing een kort geding aanhangig maken bij de Rechtbank in
Utrecht. Als dit zou gebeuren, dan zullen de gemeenten Oudewater en Woerden niet overgaan tot
(definitieve) gunning van de opdracht, voordat een uitspraak is gedaan.
Helaas is dit wel gebeurd. Een van de betrokken inschrijvers heeft de gemeenten in kort geding
gedagvaard, omdat het bedrijf het niet eens is met de beoordeling van zijn inschrijving. Het kort geding
dient eind juni bij de voorzieningenrechter. In de regel doet de rechter binnen twee weken een uitspraak. Er
is dan nog voldoende tijd om het taxivervoer in nieuwe schooljaar goed voor te bereiden.
Los van de uitkomst van het kort geding zal het college zich er maximaal voor inzetten dat het vervoer van
de leerlingen in het komende schooljaar goed blijft plaatsvinden. Dit conform de wettelijke plicht die de
gemeente heeft om passend leerlingenvervoer aan te bieden. Daarnaast richt het college zich er op om de
eventuele overlast voor leerlingen en ouders zoveel mogelijk te beperken.

Voor perceel B is niet binnen de 20 kalenderdagen een kortgeding aanhangig gemaakt. Dit betekent dat
het schooltaxivervoer tussen Woerden en bestemmingen die niet in de directe omgeving liggen, definitief is
gegund aan Personenvervoer Drechtsteden/Taxi Wegman in Ameide. Deze firma is voor de gemeente
Woerden een nieuwe vervoerder.
Financiën:
NVT
Vervolg:
Ons college zal gelijktijdig met het informeren van uw raad, de ouders van de leerlingen die nu gebruik
maken van het schooltaxivervoer informeren.
Bijlagen:
Geen.
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