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Betreft: Advies over Nota van Uitgangspunten Inkoop Vervoer

Arnhem, 8 februari 2016

Geachte heer Reintjes,
Aan uw verzoek om een reactie te geven op de Nota van Uitgangspunten Inkoop Vervoer regio
Arnhem Nijmegen komt het ROCOV Gelderland graag tegemoet. De reactie van het ROCOV heeft
betrekking op een aantal onderwerpen uit de Nota:
1. Zelfredzaamheid en inzet vrijwilligers;
2. Organisatiemodel;
3. Kostenaspecten;
4. Toegankelijkheid en comfort voertuigen;
5. Systeemkenmerken;
6. Afstemming tussen regiecentrales.

1. Zelfredzaamheid en inzet vrijwilligers
In de inleiding van de Nota geeft u aan dat de gemeenten bij de inrichting van het nieuwe systeem van
sociaal vervoer, dat de bestaande vormen van doelgroepenvervoer gaat vervangen, in het nieuwe
systeem meer aandacht hebben voor zelfredzaamheid en bijdragen vanuit de samenleving
(vrijwilligers). Het is voor het ROCOV de vraag of deze aandacht is gestoeld op realiseerbare
verwachtingen of dat de gemeenten zich (mede gedwongen door verlaging van het door het Rijk
overgehevelde budget) makkelijk rijk rekenen. Wat gebeurt er als vormen van zelfredzaamheid, zoals
gebruik maken van fiets en/of OV, geen goede oplossingen blijken te zijn of als er veel minder een
beroep gedaan kan worden op inzet van vrijwilligers als gehoopt? Raken veel huidige
gebruikers/cliënten dan hun vervoermogelijkheden kwijt? Overigens, het ROCOV is wel voorstander
van een mogelijke integratie van delen van het doelgroepenvervoer in het reguliere OV.

1

Advies: Maak beter inzichtelijk welk deel van de vervoervraag de gemeenten denken te kunnen
afvangen door zelfredzaamheid (nu erg vrijblijvend ingevuld).
Advies: Geef duidelijke richtlijnen m.b.t. vervoersvormen waar de inzet van vrijwilligers mogelijk zou
kunnen zijn (wij gaan er van uit dat voor Wmo-vervoer altijd gediplomeerde chauffeurs worden
ingezet).

2. Organisatiemodel
Als organisatiemodel is gekozen voor een regiemodel waarbij een scheiding is aangebracht tussen
regie (van ritten) enerzijds en het uitvoeren van ritten (vervoer) anderzijds. In onze reactie op het
eerder verschenen PvE Aanbesteding Regiecentrale Regio Arnhem Nijmegen (ons kenmerk:
RGS487) maakten we duidelijk onze zorgen hierover te hebben. Dit was mede ingegeven door het feit
dat de scheiding er juist toe kan leiden dat de vervoerders zich minder genoodzaakt zouden kunnen
voelen om zo efficiënt mogelijk te opereren. De vervoerders spelen ook een belangrijke rol als
intermediair tussen gebruiker/cliënt en regiecentrale. U ziet verder de regiecentrale als een objectieve
partij om vervoervraag en aanbod van ritten bij elkaar te brengen. Maar hoe bent u er zeker van dat
de regiecentrale objectief handelt, zowel naar de gebruikers/cliënten als naar de vervoerders? Zijn er
redenen/beloningen voor de regiecentrale om objectief te zijn en te blijven?
Advies: Zorg voor goede afstemming tussen regiecentrale en vervoerders. Houdt in de gaten of er
sprake is van voldoende objectiviteit tussen regiecentrale en vervoerders en tussen regiecentrale en
gebruikers/cliënten. Monitor deze wisselwerking en betrek daar ook de gebruikersgroepen/
consumentenorganisaties bij.

3. Bewaken kosten vervoersysteem
Gedwongen door het feit dat het nieuwe systeem geleidelijk wordt ingevoerd (ingroei nieuwe
vervoerstromen en deelname gemeenten) en door andere keuzen, is het ROCOV er niet gerust op dat
de kosten van het nieuwe systeem goed beheersbaar zijn. We denken daarbij aan de volgende
aspecten:
 Er is (nog) geen goed zicht op de uiteindelijke grootte van de doelgroepen en bijbehorende
vervoerstromen. Dit maakt het voor vervoerders moeilijk om scherp in te schrijven.
 Er wordt gekozen voor een kortlopend contract van 1-9-2016 tot 1-8-2020. Ook deze relatief
korte periode kan kostenverhogend uitwerken (afschrijving investeringen over korte periode).
 U wilt individuele gemeenten de mogelijkheid bieden om na afloop van deze contractperiode
uit de regionale organisatie te treden. Ook dit aspect kan van invloed zijn op de totale kosten
van het nieuwe systeem.
 U kiest voor een uniform toepasbare vergoeding op basis van beschikbaarheid, oftewel een
vergoeding op basis van het aantal uren dat een voertuig en chauffeur daadwerkelijk worden
ingezet. Hierin lijkt een tegenstrijdigheid te zitten. Krijgt een vervoerder niet betaald ook al
heeft hij een voertuig met chauffeur klaarstaan, maar aan hem geen ritten worden
toebedeeld? Deze onduidelijkheid kan invloed hebben op mogelijke biedingen door
vervoerders.
 U kiest voor aanwezigheid op basepoints. Niet duidelijk is of dit een “vaste thuisbasis” is voor
de vervoerder of dat een chauffeur met voertuig zich op of nabij een basepoint moet bevinden
(ergens wachten of al rondrijdend). Dit kan invloed hebben op de kosten van het vervoer.
 U gaat voor het vervoer minimaal 5 verschillende partijen contracteren. Deze partijen moeten
bovendien verschillende voertuigtypen kunnen aanbieden. Het ROCOV verwacht dat dit een
prijsopdrijvende invloed zal hebben op de kosten per vervoerder.
 Het streven naar inzet van duurzame vervoermiddelen is op zich een heel goede ontwikkeling.
Maar inzet van elektrische voertuigen of aardgasvoertuigen is (tot op heden) veelal gepaard
gegaan met subsidieregelingen. Zijn die niet meer mogelijk, dan zal inzet van duurzame
vervoermiddelen van invloed zijn op de kosten. U merkt zelf al op dat hierbij niet uitgegaan
wordt als zijnde de goedkoopste oplossing (NvU, blz. 8).
 Ook het inzetten van mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt is uitermate
sympathiek, maar het is de vraag of hierdoor de totale arbeidskosten voor de vervoerder niet
extra gaan toenemen. Daarnaast speelt dat m.b.t. Wmo-vervoer aan chauffeurs hoge eisen
worden gesteld. Inzet van vrijwilligers of goedkopere, minder opgeleide chauffeurs, is hiervoor
niet mogelijk.
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Conclusie: Van diverse aspecten is onduidelijk welke gevolgen deze kunnen hebben voor de totale
kosten van het nieuwe vervoersysteem. Extra kosten zullen ergens door gefinancierd moeten worden.
Omdat gunning primair plaatsvindt op basis van de laagste prijs, is het ROCOV bevreesd dat dit ten
koste gaat van de kwaliteit van het systeem of dat aan de cliënten/gebruikers een hogere bijdrage
gevraagd zal worden, waardoor het systeem niet meer voor iedereen die daarvoor in aanmerking
komt, gebruikt kan worden.
Advies: Zorg er voor dat de gebruikers/cliënten van het nieuwe vervoersysteem niet de dupe worden
van eventuele extra kosten die het gevolg zijn van de keuzes die worden gemaakt met betrekking tot
vervoer, voertuigen en inzet materieel en chauffeurs.

4. Toegankelijkheid en comfort voertuigen
Het ROCOV vraagt zich af of er (nieuwe) criteria komen met betrekking tot de toegankelijkheid van de
in te zetten voertuigen. In de Nota van Uitgangspunten zijn geen criteria opgenomen waaraan de
voertuigen moeten voldoen, m.n. als het gaat om het meenemen van rolstoelen en scoot-mobiels.
Mogen elektrische rolstoelen, die groter zijn dan gewone rolstoelen wel mee? Zijn de voertuigen hoog
genoeg om personen comfortabel in een rolstoel te vervoeren (voldoende zicht naar buiten)?
Beschikken ze over een goede vering, zodat passagiers de vele drempels op de wegen kunnen
doorstaan? Hebben de voertuigen die worden ingezet voor vervoer van rolstoelen en scoot-mobiels
een elektrische lift, liefst aan de achterzijde van het voertuig?
Advies: neem in het Bestek Inkoop Vervoer duidelijke criteria op waaraan de in te zetten voertuigen
moeten voldoen m.b.t. toegankelijkheid en comfort.

5. Systeemkenmerken
De provincie Gelderland blijft verantwoordelijk voor de OV-reizigers. Deze kunnen onder voorwaarden
gebruik maken van dezelfde voertuigen als voor het doelgroepenvervoer. Kunnen deze OV-reizigers
gebruik maken van de OV-chipkaart? Of alle andere wettige betaalmiddelen?
De bestaande systeemkenmerken van stadsregiotaxi en leerlingenvervoer blijven grotendeels
hetzelfde. Wel zullen de systeemkenmerken in een aparte notitie verder worden uitgewerkt. De
overgang naar een nieuw systeem is een uitgelezen moment om de huidige kenmerken kritisch te
bekijken en waar nodig aan te passen en/of uit te breiden. Aanpassing zien we graag bij:
 Zo beperkt mogelijk houden van omrijdtijden, met name voor OV-reizigers (indien zij vervoerd
worden in een rit gecombineerd met een vorm van doelgroepenvervoer). De huidige factor 1,5
is erg lang.
 Uitbreiding van de bedieningstijd, met name in de vroege ochtend, voor OV-gebruikers.
Opvallend is dat de openingstijden van de Regiecentrale ruimer zijn dan de tijden waarop
vervoer wordt aangeboden. De Regiecentrale start doordeweeks om 6:00 uur en tijdens
weekenddagen om 7:00 uur; het vervoer gaat alle dagen van de week pas om 8:00 uur van
start. Ook de eindtijden ’s nachts komen niet met elkaar overeen.
Advies: pas enkele systeemkenmerken aan gelijk met de start van het nieuwe vervoersysteem.

6. Afstemming vervoer met andere (regie)centrales
Binnen Gelderland krijgt elke regio haar eigen regiecentrale, naast de reeds bestaande centrales van
de OV bedrijven. Deze “wildgroei” aan (regie)centrales baart het ROCOV zorgen. Daarnaast is er
grensoverschrijdend vervoer met de omliggende provincies en met het Duitse grensgebied. Hoe is de
afstemming geregeld tussen de regio’s en de openbaar vervoerbedrijven? Het ROCOV hoopt dat een
regiecentrale per regio niet leidt tot een verschraling van vervoermogelijkheden voor
gebruikers/cliënten.
Advies: neem als regio het initiatief tot een structureel overleg met aangrenzende regio’s, zodat regie
en vervoer breder afgestemd kunnen worden dan alleen binnen de eigen regio. Wellicht kan de
provincie hierbij een coördinerende rol op zich nemen.
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In zijn algemeenheid willen we nogmaals benadrukken dat het van belang is gedurende het gehele
opstartproces, maar ook daarna, gebruikersgroepen en consumentenorganisaties bij de
ontwikkelingen te betrekken. Maak gebruik van hun expertise, b.v. bij het opstellen van nieuwe
systeemkenmerken, de aanschaf van voertuigen (houden van een schouw), kwalificatie van in te
zetten chauffeurs, monitoring van diverse aspecten, etc.

Graag zien wij uw reactie op ons advies binnen vier weken na verzending van deze brief tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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