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Geachte heer Reintjes,

Aan uw verzoek om een reactie te geven op de toegezonden Nota van Uitgangspunten met
betrekking tot de regionale aanbesteding van het doelgroepenvervoer in de regio Arnhem Nijmegen
komt het ROCOV Gelderland graag tegemoet.
Vijf sporen Cissonius
Aan de Nota van Uitgangspunten heeft het onderzoek van Cissonius naar de toekomst van
Stadsregiotaxi en het gemeentelijke doelgroepenvervoer mede ten grondslag gelegen. Cissonius
concludeert dat de schaalgrootte van de regio Arnhem Nijmegen goede kansen biedt voor de
ontwikkeling van het doelgroepenvervoer. Zij onderscheidt daarbij vijf sporen. Hierop wil het ROCOV
Gelderland graag in het kort ingaan.
 Spoor 1: Het dichter bij huis aanbieden van voorzieningen (m.n. dagbesteding). Het ROCOV
Gelderland wil hierbij aangeven dat de verplaatsing van voorzieningen niet ten koste mag
gaan van de keuzemogelijkheden die betreffende cliënten/gebruikers nu hebben.
 Spoor 2: Versterken van eigen kracht. Houdt de persoonlijke omstandigheden hierbij goed in
de gaten. Hierbij mag geen sprake zijn van algemene toepassingen op een gehele doelgroep.
Het doelgroepenvervoer moet maatwerk blijven.
 Spoor 3: Sturen op bundeling. Voorkom een bundeling van doelgroepen die niet bij elkaar
passen (zie hieronder ook onze opmerkingen bij Randvoorwaarden bundeling
doelgroepenvervoer en uitgangspunten vervoer).
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Spoor 4: Hervormen van de onderkant van het openbaar vervoer. Het lijkt er op alsof de regio
de buurtbussen ziet als oplossing voor het in de knel komen van de basismobiliteit, met
name bij het verdwijnen van onrendabele buslijnen. Naast buurtbussen kan vervoer op
afroep, uitgevoerd door vervoerbedrijven, een mogelijkheid zijn. Bij buurtbussen moet men
in ogenschouw nemen dat veel voertuigen op de buurtbuslijnen niet geschikt zijn voor
rolstoelvervoer. Daarnaast vraagt het ROCOV Gelderland zich af door wie besloten wordt om
onrendabele lijnen op te heffen en te integreren in doelgroepenvervoer.
Spoor 5: De inzet van vrijwilligers. Uiteraard is het door gemeenten stimuleren van
vervoerprojecten die door vrijwilligers worden opgezet en uitgevoerd, een goed streven. Het
mag echter niet als enige alternatief gezien worden voor het invullen van de (onderkant van
de) vervoervraag uit de samenleving. Het ROCOV Gelderland vraagt zich tevens af hoe
vrijwilligers kunnen meedingen in een gunning van vervoer. Verder zijn er juridische aspecten
die het vervoer door vrijwilligers beperken. Zo mag men vrijwilligers niet verantwoordelijk
maken voor het vervoer van personen in een rolstoel.

Randvoorwaarden bundeling doelgroepenvervoer
In de randvoorwaarden voor het vervoer wordt gesproken over bundeling van het vervoer. Deze
bundeling mag niet leiden tot onaanvaardbare toenames van de reisduur en/of het mengen van
doelgroepen die niet bij elkaar passen. Het vervoerprofiel van de cliënten dient dan ook een
belangrijk criterium te worden bij het bundelen van vervoer. Het belang van de cliënten mag niet in
het gedrang komen. Dat is de uiteindelijke doelgroep van het vervoer. Deze bestaat echter uit zeer
diverse groepen elk met een eigen karakter. Tussen regiecentrale en deelnemende gemeenten moet
een goede onderlinge afstemming plaatsvinden bij de invulling van de maatwerkvoorzieningen. Dit
houdt in dat de regiecentrale van iedere cliënt moet weten welke indicatie hij/zij heeft. Bij de
vorming van de maatwerkvoorzieningen moeten de cliënten tijdig en serieus worden betrokken. Dit
vereist tevens een verdere samenwerking tussen Wmo-raden, vertegenwoordigers van ouders
(scholierenvervoer) en/of belangenverenigingen van reizigers (zoals ROCOV). Daarnaast zullen deze
belangengroeperingen betrokken moeten worden bij overleg met en tussen de gemeenten
(regionale overleggen). Deze aspecten zouden we graag terug willen zien in de Nota van
Uitgangspunten. Nu is er nergens een duidelijke verwijzing naar het belang van de cliënten/reizigers/
gebruikers.
Het ROCOV Gelderland kan beslispunt 1 alleen dan onderschrijven indien op alle niveaus in het
“regieproces” het belang van de cliënten/gebruikers/reizigers centraal staat.
Uitgangspunten Regiecentrale
De regio geeft aan dat een regionale aanbesteding van het doelgroepenvervoer grote voordelen
heeft. Het ROCOV Gelderland ziet deze voordelen, waarbij gekozen wordt voor een gezamenlijke

2

regiecentrale en een breed vervoerpakket (gericht op meerdere doelgroepen), eveneens. Wel wil het
ROCOV Gelderland aangeven dat door de keuze voor een private regiecentrale het gevaar om de
hoek komt kijken dat deze, omdat het toch om een nieuw concept gaat, langere tijd nodig heeft om
zich te ontwikkelen. Een perfect draaiende centrale bij de start van de concessie is dan wellicht een
illusie. De scheiding tussen regiecentrale en vervoerder(s) mag verder niet ten koste gaan van de
betrokkenheid van de vervoerders. Deze komen in de nieuwe constructie min of meer op grotere
afstand van de cliënten/gebruikers/reizigers te staan. Goede sturing hierop vanuit de regiecentrale
en de opdrachtgever(s) is dan ook zeer belangrijk.
Met betrekking tot beslispunt 2 is het ROCOV Gelderland niet overtuigd dat de keuze voor een
private regiecentrale de beste keuze is.
In de Nota van Uitgangspunten komt de monitoring van de vervoerders door de regiecentrale aan
bod. Of de regiecentrale ook gemonitord wordt is echter niet duidelijk. Vanuit het belang van de
cliënten/gebruikers/reizigers is dit echter iets dat wel moet gebeuren. Worden de individuele
vervoerprofielen wel goed toegepast? Belangenverenigingen van cliënten/ reizigers , zoals het
ROCOV Gelderland, moeten hierbij betrokken worden.
Het ROCOV Gelderland onderschrijft beslispunt 3 met betrekking tot een gezamenlijke publieke
beheerorganisatie. Deze zou dan mede de taak kunnen krijgen om, samen met de
belangenverenigingen, de Regiecentrale te monitoren.
Uitgangspunten vervoer
Het ROCOV Gelderland is het eens met het uitgangspunt dat de doelgroepen in eerste instantie
zoveel mogelijk via persoonlijke vervoeradviezen “verwezen” worden naar het reguliere openbaar
vervoer. Dit kan de positie van het reguliere openbaar vervoer verstevigen. Wel moet hierbij ook het
belang van de reguliere reizigers meegenomen worden.
Het ROCOV Gelderland onderschrijft beslispunt 4 om te kiezen voor een herkenbaar en eenvoudig
vervoersysteem met regionaal afgestemde kenmerken en tarieven, zolang de belangen van de
cliënten/gebruikers/reizigers daarmee gediend zijn. Dus niet koste wat het kost een eenvoudig
systeem als dat leidt tot een gedwongen bundeling van doelgroepen die niet bij elkaar passen of een
onrealistische verwijzing naar het reguliere openbaar vervoer.
Financiële uitgangspunten
Het ROCOV Gelderland onderkent dat hoe meer doelgroepen in het nieuwe vervoersysteem worden
ondergebracht des te efficiënter en goedkoper het kan worden. Dit mag echter niet het hoofddoel
van de reorganisatie van het doelgroepenvervoer en basismobiliteit gaan vormen. Anders komen de
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belangen van cliënten/gebruikers/reizigers ongetwijfeld in het gedrang door ongewenste bundeling
van vervoer e.d.
Tot slot
De verbetervoorstellen die de Gebruikers Advies Raad naar voren heeft gebracht (en als bijlage bij de
Nota van Uitgangspunten zijn opgenomen), worden door het ROCOV Gelderland van harte
ondersteund. Deze zouden integraal in het Programma van Eisen met betrekking tot het Vervoer
opgenomen moeten worden. Hierbij wil het ROCOV Gelderland onder andere hun mening over de
klantvriendelijkheid van de voertuigen noemen. Het ROCOV Gelderland wil daarbij aanbevelen dat
de cliënten/gebruikers/reizigers op tijd betrokken worden bij de keuze van de voertuigen, mede door
middel van het afleggen van diverse proefritten in de diverse voertuigen. Daarvoor zou een panel
bestaande uit cliënten met verschillende beperkingen betrokken moeten worden. Tevens zouden
chauffeurs hun mening over de voertuigen moeten kunnen geven.
Vertegenwoordigers van ROCOV Gelderland zijn gaarne bereid de reactie mondeling toe te lichten.
Daarvoor kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. ( Ben ) Mouw, voorzitter
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