
 

Memo doelgroepenvervoer 

Commissievergadering Samen leven 1 september 2021 

Deze memo geeft een overzicht van informatie over doelgroepenvervoer en een voorstel voor de 

behandelwijze in de commissie. 

 

Actiepunt commissie: aanpassen beleid doelgroepenvervoer 

Naar aanleiding van raadsbehandeling van het voorstel Financiering nieuw doelgroepenvervoer 

(17 juni 2019) heeft de commissie Samen leven op 5 september 2019 gesproken over het proces 

voor aanpassingen van het beleid rondom doelgroepenvervoer.  Afgesproken is dit op te pakken 

na de evaluatie van de toen nieuwe aanpak aanpak (regiecentrale + vervoerder). 

 

Evaluaties 

De gemeenteraad heeft op 3 april 2020 een eerste evaluatie ontvangen en de tweede evaluatie op 

28 mei 2021. De raadsinformatiebrieven en evaluaties zijn bij de vergaderstukken opgenomen. 

 

De eerste evaluatie heeft geleid tot het aannemen van een motie Inclusief vervoer (2020-67) om 

de geplande beheersmaatregelen niet uit te voeren. Het college heeft met een 

raadsinformatiebrief op 26 januari 2021 en 19 maart 2021 laten weten de beheersmaatregelen 

niet terug te draaien vanwege de kosten. Bij de aanbieding van de tweede evaluatie op 28 mei 

2021 heeft het college laten weten dat de beheersmaatregel ten aanzien van het 24 uur van te 

voren aanmelden aangepast is ingevoerd.  

 

Wensen en ideeën doelgroepenvervoer  

Het college heeft in aanloop naar de aankomende aanbesteding van het doelgroepenvervoer op 

16 juli 2021 een raadsinformatiebrief (bijgevoegd) toegestuurd om tijdens de commissie Samen 

leven op 1 september met de commissie van gedachten wisselen over de plannen van het college 

om een beleidskader doelgroepenvervoer op te stellen, een gedegen marktanalyse uit te voeren, 

het contract met de regiecentrale een jaar te verlengen en de verordeningen en beleidsregels op 

dit moment aan te passen als deze wijzigingen voortvloeien uit jurisprudentie en de 

modelverordening van de VNG. 

 

https://raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-RK/2019/17-juni/20:00/
https://raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen/Commissie-Samen-leven-RK/2019/05-september/20:00
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Amendementen/motienr-67-2020-PvdA-Inclusief-Vervoer-aangenomen.pdf
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2021-01-26-RIB-Voortgang-motie-inclusief-vervoer-2020-67.pdf
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2021-03-19-RIB-Reactie-motie-2020-67-inclusief-vervoer.pdf


 

Voorstel behandeling 

U wordt voorgesteld om de onderwerpen in 1 termijn te behandelen. U kunt daarin vragen stellen 

en een mening geven. U kunt daarbij gebruik maken van de informatie uit de evaluaties. 

 

De plannen zijn grofweg te onderscheiden in twee delen. 

  

1) Beleidskader, verordeningen en beleidsregels 

Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen: 

 Welke onderdelen wilt u aanpassen? 

 Welke onderdelen wilt u in de verordening en welke in de beleidsregels? 

 Op welke wijze wilt u dat de raad (en anderen) betrokken worden bij het opstellen van het 

beleidskader? 

 Wie stelt het beleidskader vast? 

 Kunt u instemmen met het op dit moment aanpassen van de verordeningen en 

beleidsregels, vooruitlopend op het nieuwe beleidskader, op basis van jurisprudentie en de 

modelverordening van de VNG? 

 … 

 

Actuele verordeningen en beleidsregels 

 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Ridderkerk 2019 

o Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk 2021 

 Verordening leerlingenvervoer Ridderkerk 2018 

o Beleidsregels leerlingenvervoer Ridderkerk 2018 

 Verordening Jeugdhulp Ridderkerk 2020 

o Beleidsregels Jeugdhulp Ridderkerk 2015 

 

2) Aanbesteding, marktanalyse, verlenging contract regiecentrale 

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen: 

 Wat vindt u van het verlengen van het contract met de regiecentrale voor een jaar? 

 Welke informatie wilt u terugzien in de later te ontvangen scenario’s? 

 … 

 

 

De commissiegriffier, 

M. Slingerland 

 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR636804
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR657452/1
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR609112/1
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR612282
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR643685/1
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR372338/1
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