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Onderwerp

Contract gymvervoer gemeente Weert.

Voorstel

Verlengen contract gymvervoer gemeente weert voor het schooljaar 2018-2019.

Inleiding

Het leerlingenvervoer en het gymvervoer zijn in 2016 Europees aanbesteed door de zeven
Midden-Limburgse gemeenten. Bij deze aanbesteding is het gymvervoer uitbesteed aan
Taxi Horn Tours. De contract periode is met ingang van schooljaar 2077-2018 gestart. Na
het schooljaar 2Ot7-2018 is er de mogelijkheid om het contract 5 keer met 1 jaar te
verlengen.

Beoogd effect/doel

Het continueren van het gymvervoer voor het schooljaar 2018-2019.

Argumenten

De voertuigen waarmee wordt gereden voldoen minimaal aan de emissiestandaard zoals ín
het vervoerscontract opgenomen. Over het gymvervoer zijn verder geen opmerkingen te
maken.
Door het verlengen van het contract wordt de dienstverlening naar de scholen, die gebruik
maken van het gymvervoer, gecontinueerd.

Kanttekeningen en risico's

Wanneer het contract niet wordt verlengd voor schooljaar 2OtB-2019 hebben de scholen
die nu gebruik maken van het gymvervoer dan geen vervoer.
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Daarnaast moet er dan een nieuwe aanbesteding plaatsvinden. Gezien het tijdspad van
een aanbesteding kan dan niet per l augustus 2018 het gymvervoer uitgevoerd worden.

Financiële, personele en juridische gevolgen

br zun geen personele gevolgen. Het gymvervoer voor schooljaar 2018-2019 kan ult het
begrootte budget bekostigd worden.

Uitvoering/evaluatie

De ritten voor het gymvervoerworden in schooljaar 2018-2019 gereden doorTaxi Horn
Tours. Tussentijds zal geévalueerd worden hoe het vervoer loopt. En op basis daarvan
zullen de consequenties voor schooljaar 2OL9-2020 beoordeeld worden.

Commu nicatie/ partici patie

Bijgevoegde brief sturen aan Taxi Horn Tours.

Overleg gevoerd met

Intern:

Nancy Peeters, waarnemend teamleider Handhaving, Schulddienstverlening,
Leerpl icht/RMC en Ad m i nistratieve Ondersteu ni ng.

Extern:

Bijlagen:

Brief verlenging vervoerscontract Taxl Horn Tours.
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