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Beantwoorden brief Kupers Touringcars

ADVIES

Instemmen met en ondertekenen van bijgevoegde antwoordbrief

TOELICHTING
Relatie met vorig voorstel:
Leerlingenvervoer en gymvervoer (16 december 2OL4)

Aloemeen:
Op 24 februari heeft de directeur van Kupers Touringcars een brief geschreven. Hierin
vraagt hij of het zwem- en gymvervoer opnieuw kan worden aanbesteed. Hij geeft als
reden het mogelijk vervallen van het zwemvervoer. Hierdoor verandert de omvang en
indeling van de ritten.

Voor het voorstel leerlingenvervoer en gymvervoer heeft CBP uitgezocht of er opnieuw
aanbesteed moet worden bij het vervallen van het zwemvervoer. Dit bleek niet het geval
Hierop is het contract verlengd.

Argumenten:
Op 16 december heeft uw College besloten het huidige contract voor het gym- en
zwemvervoer met 1 schooljaar te verlengen tot 31 juli 2016.

Kanttekeninqen:
Op 31 juli 2Ol7 loopt het huidige contract voor het gym- en zwemvervoer af. Voor deze
datum moet er opnieuw aanbesteed zijn. Voor deze aanbesteding kan Kupers Touringcars
inschrijven.
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Behandeling uiterlijk in college van 24 maart 2015
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JURIDISCH E GEVOLG EN (o.a. FATALE TERMIJN EN/ HANDHAVING)
N.v.t

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Begrotingsoost:
N.v.t.

Beschikbaar bedrag:
N.v.t.

coM M u NTCATIE/ PARTICIPATTE

Voor wie is dit advies van belanq?:
* Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Na de re specifi catie : Ku pers Touri ngcars

* Brief
Nadere specificatie:

:

* Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern

Extern:
N.v.t.

BIJLAGEN

Openbaar:
Brief van Kupers Touringcars

Niet-ooenbaar:
Niet van toepassing
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Kupers Touringcars
Ir. B. Fonteijn
Postbus 23
6000 AA WEERT

weert, 30 t{AAnl 20,15

Onderwerp
Ons kenmerk

: Gym- en zwemvervoer gemeente Weeft/Nederweert
: 35662

Beste meneer, mevrouw,

Op24 februari 2015 hebben wij uw brief ontvangen. U vraagt hierin om het gym- en
zwemvervoer voor schooljaar 2O75/20L6 opnieuw aan te besteden. In deze brief laten wij
u ons antwoord weten.

Contract verlengd
Op 16 december 2014 hebben wij besloten het contract voor het gym- en zwemvervoer
met 1 schooljaar te verlengen tot 1 augustus 2016. Voor komend schooljaar is het daarom
niet mogelijk om opnieuw aan te besteden.

Reden verlenging
Wij zijn tevreden over onze huidige vervoerder. Daarom hebben wij hebben ons inkoop-
en aanbestedingsbureau, CBP, laten uitzoeken of er opnieuw aanbesteed moet worden. Dit
was niet het geval. Een andere reden waarom wij het contract hebben verlengd, heeft te
maken met de termijn om aan te besteden. Deze was te koft om opnieuw aan te
besteden. Daarnaast heeft gemeente Nederweert het contract ook verlengd. Zoals u weet
hebben Weeft en Nederweert gezamenlijk de contracten aanbesteed. Dit willen wij in de
toekomst blijven doen.

Overige afwegingen
Op 1 januari 2OL7 is er een aanbesteding doelgroepenvervoer voor heel Noord- en Midden
Limburg. Hierbij willen wij graag aansluiten voor het leerlingenvervoer per 1 augustus
2OL7. Ook het gymvervoer zal voor 1 augustus 2017 opnieuw worden aanbesteed. Voor
het schooljaar 2OL6/2O[7 zal het contract daarom ook verlengd worden. Het is
gebruikelijk om het leerlingenvervoer en het zwem- en gymvervoer gelijktijdig aan te
besteden. U bent dan natuurlijk uitgenodigd om in te schrijven.

Wilhelminas¡ngel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weeft

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www. weert. nl - Twitter : www.twitter.com/gemeenteweert



Tot slot
Wij kunnen ons voorstellen dat deze brief een teleurstelling is voor u. Wij hopen dat u
voor de inhoud van deze brief begrip op kunt brengen en dat u bij de volgende
aanbesteding opnieuw inschrijft .

Met vriendelijke groet,
burgem ders, ç

M.H.F. pen
gemeentesecretaris

umans
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Gemeente Weert

College van B&W

Postbus 950

6000 AZ Weert

Betreft: Gym-en Zwemvervoer gemeente Weert / Nederweert

Weert, 23 februari2015

Zeer geacht College van B&W,

Zoals u ongetwijfeld bekend is mogen wij, als echte Weerter onderneming met een geschiedenis van

meer dan 80 jaar in onze gemeente, het gym- en zwemvervoer reeds enkele jaren niet meer
uitvoeren na de Europese aanbesteding te hebben verloren. Nu hebben wij uiteraard de discussie

omtrent het al dan niet afschaffen van het schoolzwemmen met interesse gevolgd. We weten dat de

beslissíng nog niet definitief is genomen maar in aanloop naar die beslissing stuur ik u deze brief.

Zoals u vast beseft, zal het afschaffen van het schoolzwemmen een grote invloed hebben op de

omvang en indeling van het uit te voeren rittenpakket per bus. Wij zijn derhalve van mening dat het
niet meer dan redelijk zou moeten worden geacht, de aanbesteding opnieuw uit te voeren voor
aanvang van het nieuwe schooljaar. Wij gaan u dan uiteraard een mooie besparing laten realiseren.

Wij rekenen op uw begrip en hopen op een positief vervolg.

Met vriendelijke groet.

lr. Bert Fonteijn

Directeur
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