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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Doorstart Dutax beheer B.V./leerlingenvervoer gemeente Steenbergen 

Steenbergen; 6 september 2016 

Aan de Raad, 

Op 30 augustus hebben wij u geïnformeerd over het faillissement per 22 augustus van J.D. den Dunnen 
B.V. die voor de gemeente Steenbergen het leerlingenvervoer regelt. 

Doorstart door Dutax Beheer B.V. 
Omdat er nu sprake is van een noodmaatregel (dwingende spoed) hebben wij besloten om het contract 
bij de rechtsopvolger van de BV J.D. den Dunnen, Dutax beheer B.V. onder te brengen voor de duur van 
het schooljaar 2016-2017. Er is sprake van een doorstart binnen Dutax Beheer Groep, waardoor de 
uitvoering van het werk, het vervoeren van de kwetsbare kinderen gegarandeerd is. De chauffeurs zijn 
bekend, alsmede de routes en de betreffende leerlingen. Dat betekent dat de dienstverlening direct 
doorgang kan vinden op een efficiënte en vertrouwde wijze. 

De overeenkomst die gesloten wordt, zal behoudens contractduur onder dezelfde voorwaarden gesloten 
worden. Dat betekent dat tarieven eensluidend blijven en dat andere condities ook onveranderd 
overgaan. Nu er sprake is van een onvoorziene situatie zal de duur van het contract beperkt blijven tot dit 
schooljaar zodat binnen die periode op zorgvuldige wijze een aanbesteding vorm gegeven kan worden. 
Door te kiezen voor een contractsduur gekoppeld aan het schooljaar wordt het eventuele nadeel, in 
aanbestedingsrechtelijke zin, voor andere marktpartijen zo beperkt mogelijk gehouden. 

Communicatie met ouders/verzorgers 
Deze week hebben wij al veel ongeruste ouders te woord gestaan over de huidige situatie en die van de 
nabije toekomst. Zoals elk jaar is de opstart van het leerlingenvervoer een drukke periode totdat alles 
goed ingeregeld is. Door adequaat en snel voor een passende oplossing te kiezen, willen wij zo snel 
mogelijk de ouders/verzorgers van de leerlingen informeren dat komend schooljaar het leerlingenvervoer 
geregeld is. Wij zullen tegelijkertijd met deze raadsmededeling de ouders/verzorgers door middel van een 
brief informeren over ons besluit. f \ 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend Į ļ 
burgemeester fin wethouders van Sieenbeţgenr, 
de locoTSEBreU ris, de burgenèester, 


