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Onderwerp: Reactie college op brief Participatieraad omtrent leerlingenvervoer

Geachte leden van de Participatieraad,
Het college heeft op 4 december 2018 een brief van u ontvangen, waarin u reageert op de
raadsinformatiebrief van 16 oktober 2018 (2018/687642). In de raadsinformatiebrief informeert het
college over de aansluiting van leerlingenvervoer bij de Regiorijder.
Het college heeft op basis van de voortgang van de Regiorijder besloten met het leerlingenvervoer
aan te sluiten bij de Regiorijder. Het college erkent middels de raadsinformatiebrief dat er een aantal
onzekerheden zijn rondom de Regiorijder, maar heeft op basis van de toegenomen kwaliteit en
stiptheid vertrouwen in de verdere dóórontwikkeling van de Regiorijder. Het college zal de uitvoering
van het vervoerscontract continu monitoren en sturen op kwaliteit in het vervoer.
Tijdens de vergadering van de participatieraad van 11 december heeft u uw zorgen nogmaals geuit,
en heb ik de keuze tot aansluiting bij de Regiorijder uitgelegd. Daarbij was ruimte voor
beantwoording van aanvullende vragen, en heb ik goed kennis genomen van de zorgen die bij de
leden van de participatieraad leven. De leden van de participatieraad hebben tijdens de vergadering
geopperd dat de deskundigheid van de chauffeurs kan worden verhoogd door in samenwerking met
scholen, bij de start van het nieuwe schooljaar, een training aan te bieden die zich richt op kennis van
de doelgroep. Het college neemt uw advies over en heeft dit onderdeel in de inkoopstrategie
opgenomen. De uitvoering vindt plaats voor de start van het nieuwe schooljaar.
Tot slot worden de leden van de participatieraad gevraagd begin januari 2019 mee te lezen met de
aanbesteding van vervoer, en daarop uw

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
[Kies adres]

Kenmerk: 2018/899676
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

1/1

