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Betreft: Advies over Kadernota Basismobiliteit Rivierenland

Arnhem, 21 september 2015

Geachte heer Schalkx,
Het ROCOV Gelderland ontving het verzoek advies uit te brengen over de Kadernota Basismobiliteit
Regio Rivierenland betreffende de in de nota beschreven randvoorwaarden en uitgangspunten. Deze
hanteren de gemeenten in de regio om tot een nieuw gezamenlijk vervoersysteem (maatwerkvervoer)
te komen. Naast de intergemeentelijke samenwerking staat ook de relatie met de provincie Gelderland
omtrent openbaar vervoer en basismobiliteit centraal. Inmiddels is de Samenwerkingsovereenkomst
tussen gemeenten en de provincie gesloten.
Hoewel het ROCOV Gelderland zich kan vinden in de grote lijnen van de Kadernota, zijn er enkele
punten waar wij extra aandacht voor willen vragen.
In de Inleiding geeft u aan wat onder Basismobiliteit wordt verstaan: de mogelijkheid voor iedere
inwoner van onze regio Rivierenland om zo zelfstandig mogelijk en tegen een redelijk tarief te kunnen
reizen met een vorm van (openbaar) vervoer. Er zijn reizigers waarvoor maatwerk nodig is en er zijn
reizigers die met het gewone openbaar vervoer kunnen reizen. Dit principe kan, bij een stringente
toedeling van de vervoervraag door zowel gemeenten als uitvoerende organisatie (bv. een
regiecentrale), onder druk komen te staan.
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Ten aanzien van het eerste kernpunt dat in de inleiding is vermeld, willen wij opmerken dat dit veel
ruimte openlaat voor individuele mogelijkheden per gemeente. Men moet ervoor waken dat er een
wildgroei aan mogelijkheden binnen de 10 gemeenten gaat ontstaan.
Verder is er onduidelijkheid over het bevoegd orgaan dat men wil gaan instellen (2de kernpunt op
bladzijde 6). De tien gemeenten gaan onderzoeken of het in een later stadium mogelijk is om een
bedrijfsvoeringorganisatie in te richten, en taken en verantwoordlijkheden over te dragen aan deze
organisatie. Wat wordt dan de rol van de Regio rivierenland?

Uitgangspunten vervoersysteem
Met name bij de uitgangspunten van het vervoersysteem en de keuzes voor efficiënter
maatwerkvervoer ziet het ROCOV Gelderland graag meer aandacht voor het belang van de
reizigers/gebruikers/cliënten. Onderstaande adviezen gaan daar dieper op in.
Advies 1. Maatwerk
Bij de bundeling van vervoersactiviteiten moet het reizigersprofiel voorop staan. Pas dan kan er echt
maatwerk geleverd worden. Dat betekent ook dat er zicht moet zijn op benodigde begeleiding, gebruik
van hulpmiddelen, aard van de handicap en het “medereizigersprofiel”.
Het belang van de cliënten/gebruikers/reizigers mag niet in het gedrang komen. Zij vormen de
uiteindelijke doelgroep van het vervoer. Deze bestaat echter uit zeer diverse groepen elk met een
eigen karakter.
In dit kader wil het ROCOV Gelderland onder andere hun mening over het gebruiksgemak van de
voertuigen naar voren brengen. 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 proefritten in 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.
Advies 2. Bundeling vervoer
Wij onderschrijven het belang van de bundeling van het vervoer. Vanuit het oogpunt van efficiency zijn
daar positieve effecten van te verwachten. Die effecten moeten niet alleen positief zijn in financiële
zin, maar uiteraard ook positief uitwerken voor de gebruikers van de vervoersvorm en de
voorzieningen zelf.
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.
Hierbij hoort uiteraard ook (een) doelstelling(en) voor wat betreft klanttevredenheid. Wat zijn de
gevolgen als die doelstelling(en) niet word(t)(en) gehaald?
Advies 3. Vervoersloket, dynamische planning en inbreng klant
Het ROCOV Gelderland pleit er sterk voor dat de regiecentrale niet alleen wordt uitgedaagd om het
vervoer “zo efficiënt mogelijk te laten verlopen” maar dat ook zo klantvriendelijk mogelijk doet. Hoe
wordt de gelaagdheid van het regiemodel in balans gebracht met korte lijnen tussen cliënt/gebruiker/
reiziger en chauffeur/vervoerder? Wij adviseren u om dit punt nog nader aandacht te geven.
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/reiziger/gebruiker 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
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betrokken moeten worden bij overleg met en tussen de gemeenten (regionale overleggen). Deze
aspecten zouden we graag terug willen zien in de Kadernota. Nu is er nergens een duidelijke
verwijzing naar het belang van de cliënten/gebruikers/reizigers.
Advies 4. Kennisopbouw, duurzaamheid en continuïteit
In de Kadernota geeft u aan dat een regionale aanbesteding van het doelgroepenvervoer grote
voordelen heeft. Het ROCOV Gelderland ziet deze voordelen, waarbij gekozen wordt voor een
gezamenlijke 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 is dan ook zeer belangrijk.

Samenwerkingsovereenkomst
In artikel 7, lid 6 uit de Samenwerkingsovereenkomst spreekt u over het ontwikkelteam dat taken heeft
op alle onderdelen van de basismobiliteit.
Advies 5. Samenwerkingsstructuur
In de nota en de samenwerkingsovereenkomst missen we een visie op de toekomstige aanpak van de
reizigersparticipatie. Er is in de samenwerkingsstructuur niet voorzien in afgevaardigden van het
reizigerspanel, het doelgroepenvervoer m.b.t. leerlingenvervoer, dagbesteding e.d. als
ervaringsdeskundigen. Het ROCOV heeft een brede kennis en ervaring en kan met haar kennis van
zowel regulier OV als toegankelijk vervoer hierin een bijdrage leveren.

Overige zaken
Advies 6. Monitoring en evaluatie
Wij vinden het van belang dat de huidige situatie van het doelgroepenvervoer goed in beeld wordt
gebracht zodat bij een eerstvolgende evaluatie de overeenkomsten en verschillen naast elkaar komen
te staan en met elkaar vergeleken kunnen worden om daar conclusie uit te trekken en op basis
daarvan (aanvullende) maatregelen te nemen. Wij vinden dat bij de evaluatie ook de eigen bijdragen
van de klanten in beeld gebracht moeten worden; zowel in de huidige als in de nieuwe situatie.
Verder stellen we voor om, zeker in de aanvangsfase, vaker dan één keer per jaar een evaluatie van
de werkzaamheden van de regiecentrale, maar ook van de samenwerking, te laten uitvoeren.
Advies 7. Klachten
De behandeling van klachten wordt neergelegd bij de regiecentrale. De klachten kunnen betrekking
hebben op indicatiestelling, de planning, de uitvoering en de facturering. Daarmee richten de klachten
zich op verschillende partners (gemeente, regiecentrale, beheercentrale en vervoerder) met ieder hun
eigen verantwoordelijkheden. Dat kan voor de klant heel onduidelijk zijn. Een goede
klachtenbehandeling vraagt dus om zorgvuldige communicatie en het ROCOV Gelderland hoort graag
hoe die wordt vormgegeven.
Advies 8. Tijdsplanning
De Provincie heeft met ingang van 1 juli 2015 het mandaat verstrekt aan de regio Rivierenland voor
de uitvoering van de taken die behoren bij het vraagafhankelijk OV. Het ROCOV Gelderland heeft in
de Kadernota gelezen dat op 1 januari 2016 de aanbesteding, het beheer en de uitvoering van het
vervoer inclusief de vangnetfunctie voor het OV moet zijn gerealiseerd. Dat is al op korte termijn
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Het ROCOV Gelderland wil graag bij de verdere besluitvoering betrokken worden als
adviesorgaan namens de consumentenorganisaties.
Graag zien wij uw reactie tegemoet.

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

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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