
 *22bs00029* 

 

Informatienota raad 
 
 

Leerlingenvervoer vanaf schooljaar 2022/2023 

 

 

Voor vragen 

 
Telefoonnummer: 14 040 
E-mail: gemeente@veldhoven.nl  
Datum B en W: 12 april 2022 
Registratienummer: 22bs00029 
 
Kennisnemen van 

 

Voor de uitvoering van het leerlingenvervoer vanaf schooljaar 2022/2023 tot en met 
schooljaar 2026/2027, heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden. Op basis 
van deze aanbesteding heeft het college besloten de opdracht te gunnen aan De Vier 
Gewesten B.V. te Rijen. 
 
  
Inleiding 

 
Als een kind niet zelfstandig naar school kan door ziekte of een handicap, of niet kan 
worden gehaald of gebracht, zorgt de gemeente onder bepaalde voorwaarden voor het 
vervoer. Het contract met de huidige aanbieder van dit leerlingenvervoer loopt na 
afloop van dit schooljaar af. Het college heeft in november 2021 besloten om geen 
gebruik te maken van de mogelijkheid om de huidige overeenkomst te verlengen. Op 
11 januari 2022 heeft het college daarom de inkoopstrategie 'Leerlingenvervoer 
Veldhoven, 2022-2023 e.v.' vastgesteld. Deze inkoopstrategie vormde de basis voor 
de Europese aanbesteding van het leerlingenvervoer vanaf schooljaar 2022-2023 
tot en met schooljaar 2026-2027, met één verlengingsoptie van twee jaar. 
 
 
Kernboodschap 

 

Door het inkoopteam is een aanbestedingsdocument opgesteld, dat op 20 januari 
2022 is gepubliceerd. Op 1 maart 2022 is de inschrijving gesloten. Eén organisatie 
heeft ingeschreven. Het betreft De Vier Gewesten B.V (hierna DVG). DVG heeft bij 
haar inschrijving aangegeven het feitelijke vervoer uit te besteden aan de Van Gerwen 
Groep B.V. DVG is als inschrijver de nieuwe contractpartner van de gemeente. En 
hiermee het nieuwe aanspreekpunt van de gemeente als het gaat om 
contractmanagement.  
 
In de inkoopstrategie is vastgesteld dat de gunning plaatsvindt op basis van de beste 
prijs-kwaliteitverhouding. Er heeft geen formele beoordeling plaatsgevonden, 
aangezien er sprake is van één inschrijving. Deze heeft per definitie de beste prijs-
kwaliteitverhouding. Wel heeft het inkoopteam de inschrijving kritisch doorgenomen 
en is beoordeeld of deze voldoet aan de gestelde voorwaarden. Dit is het geval.  
Het college heeft daarom besloten de opdracht definitief te gunnen aan deze 
organisatie. Aangezien slechts één organisatie ingeschreven heeft, is het niet mogelijk 
een reservebankovereenkomst aan te gaan met de partij die als tweede eindigt. 
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Financiën  

 
Gemeente Veldhoven heeft de huidige overeenkomst die loopt tot en met schooljaar 
2021/2022 - in vergelijking met andere gemeenten – voor een relatief laag tarief 
aanbesteed. De gunning brengt een tariefstijging met zich mee. Om deze kosten te 
dekken, is onderstaande bijstelling van de begroting nodig. Deze extra middelen 
worden in Burap II-2022 aangevraagd.  
 

 
 
De inschrijfprijs van het vervoersbedrijf is een tarief per beladen uur. 
Leerlingenvervoer is een zogenaamde ‘open eind regeling’. Aan het begin van het jaar 
kan niet met zekerheid aangegeven worden hoeveel uren er afgenomen worden en 
hoeveel ritten er gemaakt worden. De begrote kosten zijn gebaseerd op de afname in 
het verleden. Waaraan, voor de gewenste kwaliteitsverbetering, beladen uren en 
ritten zijn toegevoegd. Onderstaande begroting betreft niet alleen het aanbesteedde 
leerlingenvervoer, maar omvat ook overige kosten voor het leerlingenvervoer. Zoals 
het contractmanagement, kilometer-vergoedingen, vergoedingen openbaar vervoer en 
sociaal medische advisering. Deze overige kosten zijn niet gewijzigd door de nieuwe 
aanbesteding.  
 

 

Vervolg 

 

Na het definitief worden van de gunning wordt de overeenkomst door opdrachtgever 
en opdrachtnemer ondertekend. Hierna maken partijen nog uitvoeringsgerichte 
afspraken.  
  
 

Communicatie en samenspraak 

 
Er worden met DVG afspraken gemaakt over de wijze waarop met ouders en scholen 
wordt gecommuniceerd.  
 
 
Bijlagen 

 
niet van toepassing  
 
 
 
 
 

2022 2023 2024 2025 2026

Huidige budget 657.227,00€         667.738,00€         678.423,00€         689.198,00€         689.198,00€         
verwacht benodigd budget 744.100,00€         834.585,00€         862.462,00€         891.307,00€         921.154,00€         
bijstelling 86.873,00€         166.847,00€       184.039,00€       202.109,00€       231.956,00€       


