Reactienota inspraak Nota van Uitgangspunten inkoop vervoer
Door het projectteam bundeling vervoer is onderstaande reactienota opgesteld. In deze nota zijn aan de hand van de inspraakreacties over de inkoop van
vervoer vragen, opmerkingen en wensen geformuleerd en per onderdeel van een reactie voorzien. De diverse vragen, opmerkingen of wensen zijn
genummerd voor zover het verschillende onderwerpen betreft. Vragen, opmerkingen en wensen die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp zijn geclusterd
en met bullets aangegeven. Indien het voor de verschillende organisaties om dezelfde vragen, opmerkingen of wensen gaat, zijn deze in de kolom organisatie
tezamen met bullets weergegeven. Daarnaast zijn separaat alle originele inspraakreacties opgenomen en voorzien van een nummering die correspondeert
met de nummering in deze reactienota.
De onderstaande 10 adviesraden en consumentenorganisaties hebben een inspraakrectie ingediend.
1. Adviescommissie Jeugd-, Maatschappelijke opvang en Gehandicaptenbeleid Nijmegen (Adviescommissie JMG Nijmegen)
2. Wmo-adviesraad Renkum
3. WMO raad Duiven
4. Gebruiksadviesraad Stadsregiotaxi (GAR)
5. ROCOV Gelderland Stadsregio
6. Participatieraad Overbetuwe
7. WMO raad Westervoort
8. Adviesraad Sociaal Domein Mook en Middelaar
9. Wmo-adviesgroep Berg en Dal en Seniorenraad Berg en Dal
10. Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (APCG Arnhem)
Daarnaast heeft de Wmo raad Druten aangegeven in te stemmen met de nota uitgangspunten inkoop vervoer zonder daarbij nadere opmerkingen te maken.
No.
1.

Organisatie
• Adviescommissie JMG
Nijmegen
• Wmo-adviesraad
Renkum (b en c)
• Wmo-raad Duiven
• GAR
• Participatieraad
Overbetuwe
• Wmo raad Westervoort
• Adviesraad Sociaal
Domein Mook en
Middelaar
• Wmo-adviesgroep Berg
en Dal en Seniorenraad
Berg en Dal

Vragen - opmerkingen - eisen
Adviseren om de nota van uitgangspunten
inkoop vervoer te toetsen aan VN-verdrag
inzake personen met een handicap. Hierin staat
dat de persoonlijke mobiliteit van hen met de
grootst mogelijke mate van zelfstandigheid te
waarborgen door onder andere:
a. de persoonlijke mobiliteit van personen met
een handicap te faciliteren op de wijze en op
het tijdstip van hun keuze en tegen een
betaalbare prijs;
b. de toegang voor personen met een
handicap tot hoogwaardige
mobiliteitshulpmiddelen, - instrumenten,
ondersteunende technologieën en vormen
van assistentie en bemiddeling door mensen
te faciliteren, onder meer door deze
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Reactie
Voornamelijk de genoemde punten a, b en c hebben betrekking op de
aanbesteding van het systeem voor sociaal vervoer in de regio
Arnhem Nijmegen.
a. De voorwaarden van het onder a genoemde tijdstip van reizen en
het tarief zijn systeemkenmerken die nu nog niet in het bestek zijn
vastgelegd. De systeemkenmerken worden separaat vastgesteld
door gemeenten/regio en hierover zal, zoals eerder toegezegd,
raadpleging plaatsvinden van adviesraden/
consumentorganisaties (gepland april/mei).
b. Waar mogelijk en nodig is in het bestek rekening gehouden met
specifieke kenmerken van doelgroepen, zoals benodigde
begeleiding, het meenemen van hulpmiddelen, toegankelijke
informatievoorziening e.d. Daarnaast speelt hierin ook eigen
gemeentelijk beleid een rol.

•
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APCG Arnhem

Adviescommissie JMG
Nijmegen
Wmo-adviesraad
Renkum
Wmo raad Duiven
GAR
Participatieraad
Overbetuwe
Wmo raad Westervoort
Adviesraad Sociaal
Domein Mook en
Middelaar
APCG Arnhem
Adviescommissie JMG
Nijmegen
Wmo raad Duiven
GAR
ROCOV
Participatieraad
Overbetuwe
Wmo raad Westervoort
Adviesraad Sociaal
Domein Mook en
Middelaar
APCG Arnhem

beschikbaar te maken tegen een betaalbare
prijs;
c. personen met een handicap en
gespecialiseerd personeel dat met personen
met een handicap werkt, training in
mobiliteitsvaardigheden te verschaffen;
d. instellingen die mobiliteitshulpmiddelen, instrumenten en ondersteunende
technologieën produceren, aan te moedigen
rekening te houden met alle aspecten van
mobiliteit voor personen met een handicap.
Adviseren een aanbesteding op basis van
kwaliteit en prijs.

c.

Adviseren om de punten die toegezegd zijn bij
de inspraak regiecentrale alsnog op te nemen in
het voorliggende bestek.

Alle genoemde punten zijn opgenomen in bestek vervoer, behalve de
onderstaande punten (deels) niet.
• Koppelen tarief Wmo aan OV tarief. Dit wordt nog vastgelegd in
een afzonderlijk document over systeemkenmerken. Hierover
wordt nog gesproken met adviesraden/consumentenorganisaties
(gepland april-mei).
• Ophaalmarge. Dit wordt nog vastgelegd in een afzonderlijk
document over systeemkenmerken. Hierover wordt nog gesproken
met adviesraden/consumentenorganisaties (gepland april-mei).
• Generieke voertuigeisen. Deze zijn opgenomen in bestek met als
basis de bestaande voertuigeisen uit de Stadsregiotaxi en leerling
vervoer. Er heeft hierover geen afzonderlijk overleg met
consumentenorganisaties meer plaatsgevonden.
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In het bestek zijn voor chauffeurs diverse verplichte trainingen en
vaardigheden opgenomen gerelateerd een specifieke kenmerken
van de betrokken doelgroepen. Daarnaast kunnen ook
ervaringslessen hiervan deel uitmaken.

In de inschrijvingsleidraad is opgenomen dat primair wordt gegund op
basis van de prijs voor kwaliteitseisen uit het bestek en daarnaast op
basis van kwaliteit duurzaamheidsoptie.

•

4.

• Adviescommissie JMG
Nijmegen
• Wmo raad Duiven

Adviseren om de kwaliteitseisen te omschrijven
in dit bestek (inclusief de huidige kenmerken van
de Stadsregiotaxi en het leerlingenvervoer) en
een regeling op te nemen wat de gevolgen zijn
voor de vervoerder mocht hij onverhoopt niet
aan die eisen voldoen.

5.

• Adviescommissie JMG
Nijmegen
• Wmo raad Duiven
• GAR
• Participatieraad
Overbetuwe
• Wmo raad Westervoort
• Adviesraad Sociaal
Domein Mook en
Middelaar
• APCG Arnhem
• Adviescommissie JMG
Nijmegen

Adviseren om jaarlijks een evaluatieonderzoek
te laten doen door een onafhankelijke partij
onder mensen, die contact hebben met en
gebruik maken van de diensten van de
regiecentrale. Wij adviseren om de resultaten
van dit onderzoek te gebruiken bij de verdere
vormgeving van het vervoer.

• Adviescommissie JMG
Nijmegen

Adviseren voldoende overcapaciteit op te nemen
in de planning, zodat ook niet voorziene ritten
uitgevoerd kunnen worden.

6.

7.

Adviseren om op korte termijn afspraken te
maken over de verdeelsystematiek voor
vervoerkosten.
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Wachttijd en ophaallocatie bij evenementen. Hierover zijn concrete
tijden of locaties in bestek vastgelegd. Wel is de mogelijkheid
opgenomen hierover nadere afspraken te maken.
• Bonus-malus regeling. Er is geen bonus-malus regeling in bestek
opgenomen. Wel is er de mogelijkheid om bij niet goed presteren
een boete op te leggen. De bonus zit in een eventuele
contractverlenging.
• Uitbreiden rittijden. Dit wordt nog vastgelegd in een afzonderlijk
document over systeemkenmerken. Hierover wordt nog gesproken
met adviesraden/consumentenorganisaties (gepland april-mei).
Tijdens de looptijd van het contract kunnen de systeemkenmerken ook
nog worden aangepast.
Zowel ten aanzien van chauffeurs als ten aanzien van materieel zijn
kwaliteitseisen opgenomen, merendeels gebaseerd op de huidige
eisen in de Stadsregiotaxi en leerlingenvervoer. Indien een vervoerder
niet aan de genoemde eisen voldoet, kan een boete opgelegd worden.
Bij uitblijven van verbeteringen is de uiterste consequentie dat het
contract ontbonden kan worden.
Er vindt continu monitoring plaats door de regiecentrale van de
uitvoering van het vervoer. Daarnaast heeft de opdrachtgever de
mogelijkheid een onafhankelijk onderzoek te doen naar de kwaliteit
van het vervoersysteem.

Er is inmiddels een projectteam financiën gestart die het opstellen van
een verdeelsystematiek voor vervoerkosten als opdracht heeft.
Overigens staat deze verdeelsystematiek los van de bijdrage die
reizigers betalen voor het gebruik van het vervoersysteem.
In de uitvraag van basiscapaciteit wordt rekening gehouden met een
opschaling naar maximaal 125% van het basisvolume. Daarnaast is
de mogelijkheid opgenomen om via raamcontracten flexibel vervoer in
te kopen tot 50% van de basiscapaciteit (en voor de gemeenten
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•
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•
•
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Adviescommissie JMG
Nijmegen
Wmo-adviesraad
Renkum
Wmo-adviesgroep Berg
en Dal en Seniorenraad
Berg en Dal

Betrek de lokale adviesraden en
consumentenorganisaties actief bij het beleid én
de uitvoering van het vervoer.

Wmo-adviesraad
Renkum
ROCOV
Wmo-adviesgroep Berg
en Dal en Seniorenraad
Berg en Dal
Wmo-adviesraad
Renkum
Wmo raad Duiven
GAR
Participatieraad
Overbetuwe
Wmo raad Westervoort
Adviesraad Sociaal
Domein Mook en
Middelaar
APCG Arnhem
Wmo raad Duiven
GAR
ROCOV
Participatieraad
Overbetuwe
Wmo raad Westervoort
Adviesraad Sociaal
Domein Mook en
Middelaar

Adviseren het uit elkaar trekken van de regie
van de uitvoering en de concrete uitvoering bij
de klant in het nieuwe systeem niet ten koste te
laten gaan van de beschikbare middelen voor de
concrete uitvoering van het vervoer (beperking
beheerkosten).
Adviseren om systeemkenmerken tijdig met
adviesraden en consumentenorganisaties te
bespreken.

Duurzaamheid mag niet ten koste gaan van
toegankelijkheid en bruikbaarheid voertuigen.
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Nijmegen zelfs 100% van de basiscapaciteit vanwege de huidige
ingroei in Stadsregiotaxi)
Er wordt als formeel regionaal adviesorgaan een Regionaal
Adviesorgaan Doelgroepenvervoer in het leven geroepen waarin de
diverse doelgroepen vertegenwoordigd zullen zijn. Dit is als het ware
een verbreding van de bestaande GAR. Dit adviesorgaan gaat
adviseren over de uitvoering van het regionale systeem sociaal
vervoer. Daarnaast blijven de lokale adviesraden en
consumentenorganisaties op lokaal niveau adviesgeven over lokale
beleids- en uitvoeringszaken.
Bij de bestekken voor regiecentrale en vervoer is bundeling het
uitgangspunt wat leidt tot efficiënter en dus goedkopere uitvoering
zonder daarbij concessies te doen aan de kwaliteit van die uitvoering.
Door de samenwerking met 19 gemeenten in deze Europese
aanbesteding van het vervoersysteem worden juist de beheerkosten
beperkt.
De systeemkenmerken worden nog vastgelegd in een afzonderlijk
document over systeemkenmerken. Hierover wordt nog gesproken
met adviesraden/consumentenorganisaties (gepland april-mei).
Tijdens de looptijd van het contract kunnen de systemkenmerken ook
nog worden aangepast.

In het bestek zijn standaard kwaliteitseisen gesteld aan het materieel,
grotendeels gebaseerd op de bestaande materieeleisen
Stadsregiotaxi en leerlingenvervoer. Duurzaamheid wordt als optie
uitgevraag waarvoor ook afzonderlijk een tarief geboden moeten
worden. Hiermee worden eventuele meerkosten voor duurzaamheid
inzichtelijk. Het is uiteindelijk aan gemeenten of zij besluiten deze
optie te lichten en waaruit eventuele meerkosten gefinancierd gaan
worden.

•
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Wmo-adviesgroep Berg
en Dal en Seniorenraad
Berg en Dal
APCG Arnhem
Wmo raad Duiven
GAR
Participatieraad
Overbetuwe
Wmo raad Westervoort
Adviesraad Sociaal
Domein Mook en
Middelaar
APCG Arnhem
Wmo raad Duiven
GAR
ROCOV
Participatieraad
Overbetuwe
Wmo raad Westervoort
Adviesraad Sociaal
Domein Mook en
Middelaar
APCG Arnhem
Wmo raad Duiven
GAR
Participatieraad
Overbetuwe
Wmo raad Westervoort
Adviesraad Sociaal
Domein Mook en
Middelaar
APCG Arnhem
Wmo raad Duiven
GAR
ROCOV
Participatieraad
Overbetuwe

Social return mag niet leiden tot verdringing op
de arbeidsmarkt.

De uitvoering van social return binnen het regionale systeem voor
sociaal vervoer gebeurd via de regeling en kaders van de gemeente
Arnhem, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar meerjarige
tewerkstelling. Voor nieuw op te leiden chauffeurs in het kader van
deze programma's gelden dezelfde kwaliteitseisen als de bestaande
chauffeurs. Wel hebben zij uiteraard geen of weinig werkervaring.
Verdringing op de arbeidsmarkt is desondanks niet altijd te
voorkomen.

Voor vrijwillige chauffeurs moeten dezelfde
eisen gelden als voor professionele chauffeurs.

Binnen de aanbesteding van het systeem voor sociaal vervoer wordt
alleen uitgegaan van professionele chauffeurs. Gemeenten bepalen
zelf of, op welke wijze en voor welke doelgroepen zij
vrijwilligerssystemen willen 'koppelen' aan het regionale systeem voor
sociaal vervoer. Het ligt voor de hand dat zij hierbij kwaliteit van het
vrijwilligerssysteem een rol laten spelen.

Maak (contactloos) pinnen in voertuigen
mogelijk

De mogelijkheid tot pinnen is opgenomen in bestek vervoer. Verder is
aangegeven de wens tot het mogelijk maken van nieuwe
betaalmethoden zoals contactloos pinnen of mobiele telefoon.

Klantvriendelijke materieeleisen

In de aanbesteding van het vervoer stellen we generieke eisen aan
het materieel. Deze eisen zijn gebaseerd op de materieeleisen
Stadsregiotaxi en leerlingenvervoer (voor personenauto's en specifiek
voor rolstoel taxibussen). Daarnaast moet al het in te zetten materieel
voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Wij kunnen geen eisen stellen
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Wmo raad Westervoort
Adviesraad Sociaal
Domein Mook en
Middelaar
Wmo-adviesgroep Berg
en Dal en Seniorenraad
Berg en Dal
APCG Arnhem
Wmo raad Duiven
GAR
Participatieraad
Overbetuwe
Wmo raad Westervoort
Adviesraad Sociaal
Domein Mook en
Middelaar
Wmo-adviesgroep Berg
en Dal en Seniorenraad
Berg en Dal
APCG Arnhem
Wmo raad Duiven
GAR
Participatieraad
Overbetuwe
Wmo raad Westervoort
Adviesraad Sociaal
Domein Mook en
Middelaar
Wmo-adviesgroep Berg
en Dal en Seniorenraad
Berg en Dal
APCG Arnhem
Wmo raad Duiven
GAR
Participatieraad
Overbetuwe
Wmo raad Westervoort

zoals 'goede vering', 'lage ramen' of 'laag geluidniveau' zonder precies
te omschrijven wat we hiermee bedoelen. En hiermee bestaat het
risico dat we naar een bepaald type voertuig 'toeschrijven' en daarmee
andere (groepen) voertuigen uitsluiten. Dit laatste is niet toegestaan.
Met de eisen zoals nu opgenomen, die algemeen gangbaar zijn,
denken wij klantvriendelijke materieeleisen te hebben geformuleerd

Verlaging instaphoogte bij rolstoelbussen (max
20 cm is te hoog).

In het huidige PvE Stadsregiotaxi is een instaphoogte van maximaal
23 cm opgenomen. Deze eis hebben wij gehandhaafd omdat lagere
instappen niet beschikbaar/algemeen gangbaar zijn bij rolstoelbussen.
Door specifiek een maximale instaphoogte van 20 cm op te nemen
(vooropgesteld dat dit in de uitvoering mogelijk is) bestaat het risico
dat we naar een bepaald type voertuig 'toeschrijven' en daarmee
andere (groepen) voertuigen uitsluiten. Dit laatste is niet toegestaan.

Onze voorkeur gaat uit naar een 'warme'
terugbelservice.

De terugbelservice is opgenomen in het bestek regiecentrale en
bestek vervoer. In het kader van de implementatie maken
regiecentrale en vervoerders nadere afspraken over invulling van de
terugbelservice.

•

De klachtenprocedure moet nog worden opgesteld. Daarin zullen we
ook ingaan op het restitutiebeleid.
Wij zijn het met u eens dat het restitutiebeleid openbaar en makkelijk
(op de website) te vinden moet zijn. Wij zullen dit meenemen bij de
invulling van de communicatie.

•

Onderdeel van het restitutiebeleid zou
moeten zijn dat bij een gegronde klacht altijd
de ritprijs wordt gerestitueerd.
Restitutiebeleid moet openbaar zijn en
makkelijk te vinden zijn.
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en Dal en Seniorenraad
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APCG Arnhem
Wmo raad Duiven
GAR
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Overbetuwe
Wmo raad Westervoort
Adviesraad Sociaal
Domein Mook en
Middelaar
Wmo-adviesgroep Berg
en Dal en Seniorenraad
Berg en Dal
APCG Arnhem
Wmo raad Duiven
GAR
Participatieraad
Overbetuwe
Wmo raad Westervoort
Adviesraad Sociaal
Domein Mook en
Middelaar
Wmo-adviesgroep Berg
en Dal en Seniorenraad
Berg en Dal
APCG Arnhem
WMO raad Duiven
GAR
Participatieraad
Overbetuwe
Wmo raad Westervoort

Graag zouden wij via internet de mogelijkheid
zien van een persoonlijke online inlogpagina
voor gebruikers vervoersysteem waarop allerlei
persoonlijke (gebruiks-) informatie is te bekijken.

In het bestek voor de regiecentrale is opgenomen dat de regiecentrale
een webbased systeem moet aanbieden waarop gebruikers allerlei
persoonlijke gebruiksinformatie kunnen inzien. Dit is ook aangeboden
door de winnende partij. Tijdens de implementatie zal hieraan
concrete uitwerking gegeven worden.

Wij zouden graag inzicht willen hebben in de
klachtenrapportages zodat actie ondernomen
kan worden bij structureel voorkomende
klachten.

Klachtenrapportages worden ook in de nieuwe situatie opgesteld.
Deze zijn ook voor adviesraden en consumentenorganisaties
beschikbaar.

Volgens de huidige regels kan er bij het
inschakelen van de Te-laat-bel-service door de
chauffeur, de klant geen beroep meer doen op
de calamiteitenregeling. De GAR is van
mening dat hiermee de klant het recht wordt
ontnomen op een goede afwikkeling, dan

Dit maakt onderdeel uit van de nog op te stellen klachtenprocedure.
Insteek is om de bestaande klachtenprocedure Stadsregiotaxi als
uitgangspunt te nemen.
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Adviesraad Sociaal
Domein Mook en
Middelaar
Wmo-adviesgroep Berg
en Dal en Seniorenraad
Berg en Dal
APCG Arnhem
WMO raad Duiven
GAR
Participatieraad
Overbetuwe
Wmo raad Westervoort
Adviesraad Sociaal
Domein Mook en
Middelaar
Wmo-adviesgroep Berg
en Dal en Seniorenraad
Berg en Dal
APCG Arnhem
WMO raad Duiven
GAR
Participatieraad
Overbetuwe
Wmo raad Westervoort
Adviesraad Sociaal
Domein Mook en
Middelaar
Wmo-adviesgroep Berg
en Dal en Seniorenraad
Berg en Dal
APCG Arnhem

wel restitutie van de ritprijs of vervangend
vervoer.

Graag zouden wij zien dat navigatieapparatuur
altijd actueel is. Er dient derhalve actualiteitseis
in het bestek te worden opgenomen.

In het bestek vervoer is opgenomen dat navigatieapparatuur voorzien
moet zijn van de meest recente kaartversies en informatie.

Wij zien graag de ophaalmarge verkort van 15
minuten voor of na het afgesproken tijdstip tot 10
minuten voor of na het afgesproken tijdstip.

Door deze inperking ontstaat minder flexibiliteit bij de uitvoering van
het vervoer en moet er dus ook bij het inplannen van ritten rekening
gehouden worden met de krappere marges. Dit zal in de praktijk naar
verwachting leiden tot een afname van de mogelijkheden om
combinaties te maken en daarmee dus ook een grotere voertuiginzet
en hogere kosten.
Een van de mogelijkheden is om verkleining van de ophaalmarges te
combineren met de introductie van een boekingsvenster. Dit houdt in
dat op het moment van boeken de centrale de mogelijkheid heeft om
een andere ophaaltijd voor te stellen (bijvoorbeeld 2 kwartier eerder tot
2 kwartier later dan de gewenste ophaaltijd). Hiermee houdt de
centrale dan wel de flexibiliteit om bij aanname direct rekening te
houden met de planbaarheid van de rit (en de mogelijkheden voor het
maken van combinaties) terwijl op het moment dat de ophaaltijd is
afgesproken de ophaalmarge dan wel kleiner is (bijvoorbeeld 10 of 5
minuten). Hiermee heeft de reiziger uiteindelijk dus meer zekerheid.
Dit kan worden meegenomen in het afzonderlijke document
systeemkenmerken. Hierover wordt nog gesproken met
adviesraden/consumentenorganisaties (gepland april-mei). Tijdens de
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WMO raad Duiven
GAR
Participatieraad
Overbetuwe
Wmo raad Westervoort
Adviesraad Sociaal
Domein Mook en
Middelaar
Wmo-adviesgroep Berg
en Dal en Seniorenraad
Berg en Dal
APCG Arnhem
WMO raad Duiven
GAR
ROCOV
Participatieraad
Overbetuwe
Wmo raad Westervoort
Adviesraad Sociaal
Domein Mook en
Middelaar
Wmo-adviesgroep Berg
en Dal en Seniorenraad
Berg en Dal
APCG Arnhem
WMO raad Duiven
GAR
Participatieraad
Overbetuwe
Wmo raad Westervoort
Adviesraad Sociaal
Domein Mook en
Middelaar

Wanneer twee of meerdere personen vanaf
verschillende adressen samen willen reizen
naar eenzelfde bestemming op hetzelfde tijdstip,
zou het wenselijk zijn wanneer deze rit
gecombineerd zou kunnen worden als een soort
van voorkeursboeking.

looptijd van het contract kunnen de systemkenmerken ook nog worden
aangepast.
Een cliënt kan dit aan de regiecentrale doorgeven bij het boeken,
maar deze wens kan negatieve gevolgen hebben voor de
bundelingsmogelijkheden. We nemen deze suggestie daarom niet
over.

De tijd van het vervoer Stadsregiotaxi is nu 8.00
uur tot 24.00 uur op zondag t/m donderdag en
tot 02.00 uur op vrijdag en zaterdag. Verruim de
exploitatietijd door de week van 06:00 uur tot
01:00 uur en in het weekeinde van 06:00 tot
02:00. Deze tijden sluiten beter aan bij wensen
van gebruikers.

We kunnen ons de wens van ruimere exploitatietijden voorstellen. Dit
zal naar verwachting echter een groot effect hebben op de kosten
omdat zowel de centrale als vervoerders beschikbaar moeten zijn
gedurende een langere periode.
Dit kan worden meegenomen in het afzonderlijke document
systeemkenmerken, waarbij redelijkerwijs een koppeling wordt gelegd
met het voorstellen van alternatieve ophaaltijden vanwege de al
bestaande pieken in het spitsvervoer. Hierover wordt nog gesproken
met adviesraden/consumentenorganisaties (gepland april-mei).
Tijdens de looptijd van het contract kunnen de systeemkenmerken ook
nog worden aangepast.

Wij vinden het van groot belang dat ook in de
toekomst de mogelijkheid tot structureel overleg
tussen adviesraden en
consumentenorganisaties en opdrachtnemers
van het regiecontract en vervoerscontracten blijft
bestaan.

We zorgen voor een structureel overleg tussen de adviesraden en
consumentenorganisaties en de regiecentrale. Omdat er in principe
niet meer sprake is van één vervoerder, zal ‘de vervoerder’ niet bij
deze overleggen aanwezig zijn. Indien er specifieke vragen of
problemen zijn met betrekking tot één van de vervoerders, dan zal
deze incidenteel voor het overleg worden uitgenodigd. We zorgen
ervoor dat alle doelgroepen goed vertegenwoordigd zijn in de
adviescommissies.
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•
•
27. •
•
•
•
•
•
•
28. •

Wmo-adviesgroep Berg
en Dal en Seniorenraad
Berg en Dal
APCG Arnhem
WMO raad Duiven
GAR
Participatieraad
Overbetuwe
Wmo raad Westervoort
Adviesraad Sociaal
Domein Mook en
Middelaar
Wmo-adviesgroep Berg
en Dal en Seniorenraad
Berg en Dal
APCG Arnhem
ROCOV

29. • ROCOV

30. • ROCOV

De wijze van ondersteuning van een
slechtziende is anders dan die van blinde
mensen.
Dit geldt ook voor slechthorenden en dove
mensen. Wanneer in het rittenscherm van de
chauffeur preciezer de mate van een beperking
kan worden opgenomen kan de cliënt specifiek
worden benaderd.

Wij staan hier positief tegenover en bekijken tijdens de implementatie
van regiecentrale en vervoer op welke wijze we deze items in de
dataprotocollen kunnen meenemen. Deze items worden in elk geval
meegenomen in het format voor het reizigersprofiel.

Maak beter inzichtelijk welk deel van de
vervoervraag de gemeenten denken te kunnen
afvangen door zelfredzaamheid (nu erg
vrijblijvend ingevuld).
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.
Pas enkele systeemkenmerken aan gelijk met
de start van het nieuwe vervoersysteem, zoals
beperken omrijtijden en uitbreiden
bedieningstijd.

Het is erg lastig om op voorhand aan te geven welk deel van het
vervoer met het systeem voor sociaal vervoer vanwege
zelfredzaamheid niet hoeft te worden uitgevoerd. Dit is mede
afhankelijk van de kwaliteit van het reguliere openbaar vervoer.
In zowel het bestek voor regiecentrale als bestek vervoer zijn
voldoende waarborgen opgenomen om de onafhankelijkheid tussen
regiecentrale en vervoer te realiseren. Hiermee kunnen zij objectief
hun werkzaamheden uitvoeren. Als opdrachtgever zullen wij dit
monitoren en voor zover dit betrekking heeft op de kwaliteit van de
uitvoering de adviesraden en consumentenorganisaties hierbij
betrekken.
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Wij zullen het systeem voor sociaal vervoer in principe starten met de
bestaande systeemkenmerken Stadsregiotaxi en leerlingenvervoer.
Systeemkenmerken die wel worden aangepast zijn:
• overgang van zones naar kilometers;
• alle gebruikers een vervoerpas (met uitzondering van OV
reizigers);
• faciliteren niet contante betaalwijzen;
• introductie (uitgebreider) reizigersprofiel.
De systeemkenmerken worden nog vastgelegd in een afzonderlijk
document over systeemkenmerken. Hierover wordt nog gesproken

31. • ROCOV

32. • APCG Arnhem

Neem als regio het initiatief tot een structureel
overleg met aangrenzende (Gelderse) 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.
Hoe gaan regiecentrale en vervoerders
zorgdragen dat huidige Stadsregiotaxi niet leidt
onder het routevervoer dat goed planbaar is?

33. • APCG Arnhem

Kwaliteitseisen chauffeurs moeten duidelijk
worden omschreven.

34. • APCG Arnhem

Hoe gaan vervoerders het aantal loosmeldingen
terugdringen?

35. • APCG Arnhem

Hoe is de chauffeur op de hoogte van de juiste
klantinformatie?

36. • APCG Arnhem

Hoe kan de regiecentrale sturen op zo kort
mogelijk rittijden?
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met adviesraden/consumentenorganisaties (gepland april-mei).
Tijdens de looptijd van het contract kunnen de systemkenmerken ook
nog worden aangepast.
Er is momenteel al overleg tussen de verschillende Gelderse regio's
over de ontwikkelingen rondom de nieuwe regionale vervoersystemen.
In het bestek regiecentrale is tevens opgenomen dat de regiecentrale
indien gewenst bij de uitvoering van haar regietaak afstemming kan
zoeken met de OV concessiehouder binnen de regio en regiepartijen
in aangrenzende regio's.
Voor de inkoop van vervoer is op basis van de huidige vervoerstromen
Stadsregiotaxi en leerling vervoer van de zes met leerling vervoer
startende gemeenten een capaciteitsanalyse uitgevoerd. Deze
analyse is de basis voor de inkoop van de vervoerscapaciteit die vast
wordt ingekocht. Daarnaast wordt nog gewerkt met een flexibele schil
waarvoor met vervoerders raamcontracten worden gesloten.
Ten aanzien van chauffeurs zijn algemene kwaliteitseisen opgenomen
alsmede specifieke kwaliteitseisen gericht op omgang met betreffende
doelgroepen. Daarnaast moet een chauffeur opleidingen volgen
eveneens gericht op specifieke doelgroepen. Hiervan kunnen ook
ervaringslessen deel uit maken.
Er wordt tussen regiecentrale en vervoerders nog een uitvoeringsplan
uitgewerkt, waarbij er aandacht wordt gegeven aan loosmeldingen.
Regiecentrale gaat over de juiste afspraak met de klant en de
chauffeur moet zorgen dat hij/zij op tijd op de juiste plek staat. Het is
lastig om direct te kunnen concluderen of een loosmelding terecht of
onterecht was, dus het voorstel om prioriteit te krijgen bij het bestellen
van een rit lijkt lastig. Wel zullen we regiecentrale en vervoerders
meegeven zo klantvriendelijk mogelijk met alle zaken om te gaan die
te maken hebben met loosmeldingen.
In het nieuwe systeem voor sociaal vervoer wordt gewerkt met
reizigersprofielen waarin alle klantinformatie nodig voor vervoer is
opgenomen. Tijdens de implementatie worden afspraken gemaakt
over exacte invulling van het dataprotocol voor informatie-uitwisseling
tussen regiecentrale en voertuigen.
De regiecentrale boekt ritten conform de spelregels van vervoer. Het
bundelen van meerdere reizigers kan leiden tot langere rijtijden, echter
binnen de daarvoor af te spreken spelregels in het document
systeemkenmerken. Hierover wordt nog gesproken met
adviesraden/consumentenorganisaties (gepland april-mei). Tijdens de

37. • APCG Arnhem
38. • APCG Arnhem

Kunnen er centrale ophaalplaatsen komen in
stadscentra?
Welke opties kunnen vervoerders bedenken
zodat klanten straks bij calamiteiten 's-nachts
een rolstoeltaxi kunnen bestellen?

39. • APCG Arnhem

Hoe is de afstemming en communicatie met
ouders van leerlingen geregeld?

40. • APCG Arnhem

Kunnen er verbeterpunten worden gehaald uit
klachten van de afgelopen twee jaar?

12

looptijd van het contract kunnen de systemkenmerken ook nog worden
aangepast.
Deze vraag heeft geen betrekking op het bestek vervoer. Wij zullen dit
met individuele gemeenten bespreken.
Voor het vraagafhankelijk vervoer start het nieuwe systeem voor
sociaal vervoer met de bestaande kenmerken Stadsregiotaxi. De
bedieningstijden eindigen om 24.00 uur en op vrijdag en zaterdag om
02.00 uur. Binnen de bedieningstijden maakt dit onderdeel uit van een
nog op te stellen klachtenprocedure. Buiten de bedieningstijden dient
een commercieel taxibedrijf gebeld te worden.
In het bestek vervoer zijn eisen opgenomen ten aanzien van
kennismaking nieuwe chauffeurs bij leerlingen en begeleiding van
leerlingen. Ook moeten chauffeurs bekend zijn met het Taxipaspoort
en zorgt de regiecentrale over tijdige communicatie van de routes met
betreffende ouders. De voertuigen die worden gebruikt zijn duidelijk
herkenbaar als onderdeel van het systeem voor sociaal vervoer.
Daarnaast heeft elke gemeente nog een eigen contactpersoon
leerlingenvervoer.
Het bestek vervoer is tot stand gekomen met inbreng van gemeenten
die ook vanaf de start leerling vervoer inbrengen. Hierbij hebben eigen
bestekken leerlingenvervoer als basis gediend en zijn eigen
gemeentelijke ervaringen meegenomen.

