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Onderwerp Stand van zaken leerlingenvervoer 

Geachte heer, mevrouw, 

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken in het leerlingenvervoer. 

Inleiding 
Met ingang van het schooljaar 2012-2013 is een nieuwe verordening van kracht. Insteek 

ervan is binnen het bestaande wettelijke kader tot kostenreductie te komen. Belangrijkste 
maatregelen die we in dit verband hebben genomen, zijn: 
" het verhogen van de kilometergrens waarboven recht bestaat op leerlingenvervoer; 
,. invoering van de wettelijk vastgestelde maximale reistijd voor leerlingenvervoer op 

religieuze gronden; 
• het in beginsel afschaffen van vervoer voor praktijkonderwijs en leerwegondersteunend 

onderwijs; 
• stimuleren van het gebruik van eigen en openbaar vervoer. 

Gevolgen nieuwe verordening 
De nieuwe verordening heeft tot gevolg dat op dit moment gemiddeld iets meer dan 400 
leerlingen gebruik maken van het aangepast vervoer. Dit is een aanzienlijke daling ten 
opzichte van een jaar eerder, toen er ruim 500 gebruik van maakten. 
Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het openbaar vervoer is licht gestegen. 
Per saldo doen op dit moment gemiddeld iets meer dan 500 leerlingen een beroep op het 
leerlingenvervoer tegenover een kleine 600 leerlingen een jaar eerder, een daling dus van 

meer dan 15 procent. 
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Regionale samenwerking 
In het raadsvoorstel betreffende de nieuwe verordening werd al melding gemaakt van 

oriënterende gesprekken die we met verschillende gemeenten voeren over samenwerking. 
Achterliggende gedachte is dat samenwerking schaalvoordeel biedt. Inmiddels hebben deze 

gesprekken ertoe geleid dat we samen met gemeenten in de regio's Amstelland-Meerlanden 

en Kennemerland en met subsidie van Provincie Noord-Holland onderzoek laten doen naar 

collectief vervoer op regionale schaal, waaronder leerlingenvervoer. De resultaten van dit 

onderzoek zijn, naar verwachting, beschikbaar in maart 2013. 

De uitkomsten van dit onderzoek bieden mogelijk aanknopingspunten voor een nieuwe 

aanbesteding te zijner tijd. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zijn 

verschillende scenario's denkbaar, variërend van het aanbesteden van leerlingenvervoer op 

de huidige wijze (dus als gemeente afzonderlijk) tot het integraal aanbesteden van het 

collectief vervoer op regionale schaal. Allerhande tussenvarianten zijn denkbaar. 

Verlengen overeenkomst huidige vervoerder 
In het licht van het voorgaande maken we gebruik van de mogelijkheid de overeenkomst met 

de huidige vervoerder, A-Tax de Vries in combinatie met Verhoef, eenmalig voor een 

periode van een jaar te verlengen. De huidige overeenkomst loopt tot en met 31 juli 2013. 

Dit geeft ons de tijd de uitkomsten van het onderzoek af te wachten. Overigens zijn we ook 

tevreden over de huidige vervoerder. 

Klanttevredenheidsonderzoek 
Inmiddels zijn ook voorbereidingen getroffen voor een klanttevredenheidsonderzoek naar het 

leerlingenvervoer. Ook de uitkomsten hiervan zijn, naar verwachting, beschikbaar in maart 

2013 en kunnen input zijn voor een nieuwe aanbesteding te zijner tijd. 

In de loop van 2013 informeren wij u over de uitkomsten van beide onderzoeken. 

Klankbordgroep 
In de afgelopen periode heeft, op constructieve wijze, veelvuldig contact en afstemming 

plaatsgevonden met de klankbordgroep. Betrokkenheid is er onder andere bij de 

totstandkoming van het klanttevredenheidsonderzoek, maar bijvoorbeeld ook bij het verder 

verbeteren van de beheertool. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

de secretaris, de 


