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Kennisnemen van
De ontwikkelingen rondom van het leerlingenvervoer van de gemeente Veldhoven.
Inleiding
In 2018 heeft vanwege het aflopen van het contract met de toenmalige vervoerder
een aanbesteding plaatsgevonden voor het leerlingenvervoer. Er is voor aanvang van
het schooljaar 2018/2019 een overeenkomst gesloten voor de duur van minimaal 4
jaar met vervoersbedrijf Van Gerwen Taxi BV (hierna te noemen: Van Gerwen).
Vanwege het, in de ogen van het college, niet nakomen van verschillende contractuele
verplichtingen uit het aanbestedingsdocument heeft het college in maart van dit jaar
de overeenkomst voor het leerlingenvervoer met vervoersbedrijf Van Gerwen
ontbonden. Van Gerwen heeft in reactie op deze beëindiging een kort geding
aangespannen bij de voorzieningenrechter. In een voorlopige uitspraak van de rechter
op 24 mei 2019 is Van Gerwen op de meeste punten in het gelijk gesteld en is de
gemeente veroordeeld tot het nakomen van de overeenkomst.
Kernboodschap
Nu de voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan in het voordeel van Van
Gerwen heeft een afweging plaatsgevonden over het vervolgtraject. Er is voor
gekozen om in te zetten op voortzetting van de overeenkomst met Van Gerwen,
conform de rechterlijke uitspraak. Op basis van de destijds bekende informatie staat
het college overigens nog altijd achter het eerder genomen besluit om de
overeenkomst met Van Gerwen te ontbinden en blijft zich sterk maken om de
belangen van deze kwetsbare doelgroep te behartigen.
Naar aanleiding van de voorlopige uitspraak van de rechter in het kort geding wil het
college Van Gerwen in de gelegenheid stellen de geconstateerde tekortkomingen te
herstellen. Uit reeds gevoerde gesprekken met Van Gerwen blijkt dat het
vervoersbedrijf ten aanzien van een aantal punten uit de ingebrekestelling inmiddels
actie heeft ondernomen en/of aanvullende informatie heeft verstrekt. Zo wordt elke
route inmiddels gereden door een vaste chauffeur en zijn de VOG's van de chauffeurs
door Van Gerwen verstrekt. Het college zal de voortgang blijven monitoren in het
belang van de kinderen en verwacht Van Gerwen daarbij aan zijn zijde te vinden.
Voortzetting van de juridische strijd is als optie afgewezen vanwege de onzekerheid
die dit zowel voor ouders en kinderen àls voor de medewerkers van Van Gerwen met
zich meebrengt.

Dit neemt niet weg dat de werkrelatie met Van Gerwen door alle ontwikkelingen de
afgelopen periode onder druk is komen te staan. Van Gerwen is van mening recht te
hebben op een schadevergoeding van de gemeente Veldhoven. Het college ziet geen
basis voor het uitkeren van een schadevergoeding en deelt het standpunt van het
vervoersbedrijf niet. De mogelijkheid bestaat dat Van Gerwen een bodemprocedure
start bij de civiele rechter.
Vervolg
Het concretiseren van verbeterafspraken en het monitoren van de kwaliteit van het
vervoer en het herstellen van de werkrelatie.
Communicatie en samenspraak
Niet van toepassing.
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