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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 

Faillissement J.D. den Dunnen/leerlingenvervoer gemeente Steenbergen 

Steenbergen; 29 augustus 2016 

Aan de Raad, 
Faillissement J.D. den Dunnen B.V. 
Op woensdag 23 augustus bereikte ons het bericht dat J.D. den Dunnen onderdeel van de Dutax-groep 
uit Hooge Zwaluwe failliet is verklaard. De firma den Dunnen verzorgt in de gemeente Steenbergen (en 
ook de gemeenten Alphen-Chaam, Moerdijk, Rucphen en Tholen) het leerlingenvervoer. Op verzoek van 
de curator mr. E. Butterman van RST advocaten te Breda heeft er maandag 29 augustus een gesprek 
plaatsgevonden om de nabije toekomst te bespreken. In verband met vakantie van wethouder Zijlmans is 
wethouder Vos bij dit gesprek aanwezig geweest in aanwezigheid van ambtelijke ondersteuning. 
Voorstel korte termijn 
Door mr. C. Mascini van hetzelfde kantoor, in bijzijn van de heer Den Dunnen, directeur/eigenaar van 
Dutax, is een voorstel gedaan om leerlingen op de in het huidige contract overeengekomen wijze te 
vervoeren vanaf de start van het nieuwe schooljaar tot 18 september onder instemming van betaling van 
deze diensten. In een email van de curator is dit dezelfde dag nog schriftelijk bevestigd. Omdat wij geen 
andere keuze hebben op dit moment en willen voorkomen dat leerlingen niet vervoerd kunnen worden en 
er onrust ontstaat bij ouders hebben wij hiermee ingestemd. 

inmiddels is de curator aan het onderzoeken of de onderneming een doorstart kan maken. Dit voorstel zal 
schriftelijk aan het college voorgelegd worden en zal aan alle gemeenten die momenteel het 
leerlingenvervoer bij Dutax gecontracteerd hebben, gedaan worden. 

Communicatie 
Wij zullen een brief versturen aan de ouders/verzorgers van de leerlingen die recht hebben op 
leerlingenvervoer met de mededeling dat het leerlingenvervoer door Dutax tot 18 september uitgevoerd 
wordt en dat wij de komende weken hard werken aan een oplossing vanaf 18 september. 

Vervolg 
Zodra wij meer informatie hebben over deppjpssing zullen wij uw raad opnieuw informeren. Wij 
vertrouwen erop u hiermee voldoende Geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 
burgemş 
dele 

wethouders van sļeenbàrge 
de burgemeester, 

, MBA 


