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Aanleiding


Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht

Kernboodschap
Op dinsdag 8 februari 2011 ontving het college het bericht dat er voor de vervoerder Taxi
Zeevang, die op dat moment het leerlingenvervoer verzorgde, surseance van betaling was
aangevraagd. Met de bewindvoerder zijn direct afspraken gemaakt die in ieder geval het
vervoer voor 2 weken veilig stelde zodat het vervoer van de kind(eren) gewaarborgd bleef.
Daarna hebben wij intensief contact gehad met verschillende partijen die in staat waren het
vervoer over te nemen.
Op zondag 13 februari 2011 is uiteindelijk het faillissement van taxi Zeevang uitgesproken en
heeft vervoersbedrijf Connexxion aangeboden het vervoer over te nemen.. Connexxion heeft
niet alleen het vervoer overgenomen, maar ook de personeelsleden van taxi Zeevang en de
taxi(bussen).
Vervoersbedrijf Connexxion
Connexxion is een gerenommeerd vervoersbedrijf dat landelijk vele vormen van vervoer
verzorgt. Het college meent in Connexxion dan ook een goede partner gevonden te hebben
die garant kan staan voor kwalitatief hoogwaardig vervoer. Connexxion zal het vervoer in
ieder geval tot en met het einde van het schooljaar 2011 / 2012 verzorgen. Aangezien
Connexxion de voorwaarden die opgenomen waren in het contract met taxi Zeevang heeft
overgenomen zijn er geen nadelige financiële gevolgen.
Het contract kan op het moment dat er surseance van betaling uitgesproken wordt
ontbonden worden. Hiervoor is niet gekozen omdat Connexxion onder dezelfde voorwaarden
het contract overneemt. Daarnaast is de overgang zodanig geregeld dat de kinderen en hun
ouders zo min mogelijk overlast hebben ondervonden.
Samengevat kan gesteld worden:
• Dat het vervoer van de leerlingen tot en met het einde van het schooljaar 2011 / 2012
gewaarborgd is
• De overname van het vervoer minimale overlast heeft veroorzaakt voor de kinderen
en/of de ouders
• Dat er geen nadelige financiële gevolgen optreden aangezien Connexxion de
voorwaarden uit het contract met taxi Zeevang één op één heeft overgenomen.
Bijlagen
 informatiebrief ouders

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van :
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:
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:
:
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Burgers en Bedrijven
Werk Inkomen en Zorg
Andre de Winter
072 8880220
geen
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: 16 februari 2011
:
:
:
:

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Op dit moment maakt uw kind gebruik van het leerlingenvervoer.
Met ingang van 14 februari 2011 is de gemeente Bergen gebruik gaan maken van een
nieuwe vervoersmaatschappij, Connexxion.
Met deze brief willen wij u informeren over het hoe en waarom van een nieuwe vervoerder.
Aanleiding
Op dinsdag 8 februari 2011 ontvingen wij het bericht dat er voor de vervoerder Taxi
Zeevang, die op dat moment het leerlingenvervoer verzorgde, surseance van betaling was
aangevraagd. Met de bewindvoerder hebben wij afspraken kunnen maken die in ieder geval
het vervoer voor 2 weken veilig stelden zodat het vervoer van uw kind(eren) gewaarborgd
bleef. Daarna hebben wij intensief contact gehad met verschillende partijen die in staat
waren het vervoer over te nemen.
Op zondag 13 februari 2011 is uiteindelijk het faillissement van taxi Zeevang uitgesproken en
is het vervoer overgenomen door vervoerbedrijf Connexxion. Door Connexxion is niet alleen
het vervoer overgenomen, maar ook de personeelsleden van taxi Zeevang en de
taxi(bussen).
Vervoersbedrijf Connexxion
Connexxion is een gerenommeerd vervoersbedrijf dat landelijk vele vormen van vervoer
verzorgt. Wij menen in Connexxion dan ook een goede partner gevonden te hebben die
garant kan staan voor kwalitatief hoogwaardig vervoer. Connexxion zal het vervoer in ieder
geval tot en met het einde van het schooljaar 2011 / 2012 verzorgen.
Connexxion begrijpt net als wij dat de afgelopen week voor u als ouder een onzekere
periode is geweest. Om verdere onzekerheid zoveel mogelijk te voorkomen is afgesproken
dat voorlopig alle afspraken, zoals deze met taxi Zeevang gemaakt waren, ongewijzigd
zullen worden overgenomen.

Dit betekent voor u als ouder dat u zo min mogelijk overlast zult ondervinden van deze
overname. Alle contactpersonen en telefoonnummers zijn onveranderd en in bijna alle
gevallen wordt uw kind vervoerd door dezelfde chauffeur.
Meer weten?
Als u nog vragen heeft neemt u dan gerust contact op met Lana Boekhoff. Zij is
dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 15.00 uur aanwezig en te bereiken onder
telefoonnummer (072) 888 01 22 of via e-mail: L.Boekhoff@bergen-nh.nl.
Wij gaan ervan uit dat wij goede afspraken hebben gemaakt en dat deze uw bezorgdheid
kunnen doen afnemen.

Met vriendelijke groet,

Andre de Winter
teamleider Werk, Inkomen en Zorg

