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Geachte heer Buers,
Het ROCOV Gelderland – Stadsregio heeft kennis genomen van de Statenbrief “Invulling
basismobiliteit 2016-2018”. In deze brief geven wij u ons advies op de inhoud van bovengenoemde
brief .
Het
ROCOV Gelderland – Stadsregio staat niet onwelwillend tegenover het voorstel van
Gedeputeerde Staten om over te gaan tot het overhevelen van de taken rond de inzet van de
Regiotaxi naar de diverse Gelderse regio’s. Gelet op het gegeven dat het grootste gedeelte van het
vervoer betrekking heeft op het zogenaamde WMO-vervoer, ligt het voor de hand om de gemeenten
als verantwoordelijken voor dit vervoer meer rechtstreekse invloed te geven. Gekoppeld aan de
uitbreiding van het takenpakket van gemeenten op het terrein van doelgroepenvervoer, kan zo meer
integratie van de diverse vervoersstromen bereikt worden.
Verschuiving in verantwoordelijkheden
Op dit moment zijn diverse zaken nog onduidelijk wat betreft de toekomstige verantwoordelijkheden
van gemeenten op het gebied van WMO en AWBZ. Zo lang de verschuiving van de
verantwoordelijkheid naar de gemeenten nog niet definitief is, is dat voor het ROCOV aanleiding om
enige terughoudendheid in acht te houden. In dit kader zijn wij dan ook content met het gegeven dat
het College van GS voorstelt om niet te korten op het budget voor de Regiotaxi en een richtbedrag
van € 18 miljoen voor de jaren 2016 tot en met 2018 ter beschikking te stellen.
Kwetsbare doelgroep
Tevens willen wij uw aandacht vragen voor de doelgroep die vanwege de bezuinigingen bij de
gemeenten geen WMO-indicatie meer ontvangen, maar toch afhankelijk zullen zijn van deze vorm van
Openbaar Vervoer. Voor deze personen is de Regiotaxi het vangnet voor hun mobiliteit en daarvoor
blijft de provincie verantwoordelijk.
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In de Statenbrief wordt voorbijgegaan aan het belang van participatie (deelnemen aan het sociale
leven) en de mogelijkheden die het OV daartoe biedt. Ook is dit een belangrijke reden om
basismobiliteit te garanderen, naast wonen, onderwijs, zorg en welzijn. In dit kader is het ook
belangrijk dat de Kanteling volledig wordt toegepast omdat er veel burgers zijn die helaas geen
sociaal netwerk hebben. Vervoersmogelijkheden zijn een belangrijke voorwaarde om vereenzaming te
voorkomen. In het bijzonder hen die geen sociaal netwerk hebben, zijn aangewezen op de
basismobiliteit om een verplaatsing mogelijk te maken. Bovendien draagt een goed toegankelijk OVsysteem bij aan een oplossing voor zelfredzaamheid. Echter, dit kan ook een valkuil zijn voor mensen
die net geen WMO-indicatie hebben en voor wie de reguliere bus geen alternatief is . Dit is een groep
die buiten de boot dreigt te vallen. De provincie dient er voor te waken dat dit door de op handen
zijnde veranderingen niet gebeurd.
Reizigersinspraak
Het ROCOV is benieuwd naar de wijze waarop de verantwoordelijkheid voor reizigers uit
bovengenoemde kwetsbare doelgroep door de provincie zal worden ingevuld en de rol van het
ROCOV daarbij, mede gezien in het licht van de Wet Personenvervoer 2000.
Om te waarborgen dat het belang van de reiziger bij de vormgeving van de zogenaamde
regiecentrales wordt meegenomen, wil het ROCOV in een vroegtijdig stadium bij de ontwikkelingen
betrokken worden, zoals onder andere bij de af te sluiten overeenkomsten, etc.
Wij vertrouwen erop dat u als provincie de positie en rol van de reiziger hierbij nadrukkelijk zal
behartigen. In dit kader is het ook van belang dat er bij het vervoer geen regio (concessie)grenzen
worden opgeworpen, zoals wij dit jaar in het reguliere openbaar vervoer hebben mogen ervaren. De
reiziger wil vervoerd worden en moet niet met concessiegrenzen c.q. regiogrenzen geconfronteerd
worden.
Uitbreiding taak regiecentrale
De in de provinciale denklijn geopperde mogelijkheid om ook het zogenaamde ontsluitende openbaar
vervoer hierbij te betrekken is voor het ROCOV op dit moment nog een stap te ver. Het ROCOV wil
graag eerst meer duidelijkheid krijgen over de overheveling van taken naar de gemeenten en de wijze
waarop het OV-gedeelte wordt ingevuld.
Excursie
Het ROCOV brengt op 10 december aanstaande een bezoek aan een regiecentrale in Zeeland. Het
ROCOV wil graag met eigen ogen zien wat de regiecentrale in de praktijk inhoudt. Wij behouden ons
het recht voor om naar aanleiding van deze excursie een aanvullend advies uit te brengen op dit
advies.
Vragen
Mocht u naar aanleiding van dit advies nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat. De gegevens staan bovenaan deze brief.
Wij zien uw schriftelijke reactie graag uiterlijk vier weken na verzending van deze brief tegemoet.
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Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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