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In het raadsvoorstel staat bij Beoogd effect:  
‘Het continueren van het doelgroepenvervoer waarbij per 1 augustus 2019 een regiecentrale wordt 
ingezet. Hiermee wordt beoogd dat het vervoer en de klantcontacten op een kwalitatief hoog niveau 
uitgevoerd worden, vanuit het klantperspectief gepland worden en tevens (kosten) efficiënt en 
duurzaam uitgevoerd worden vanuit het opdrachtgeversperspectief. Tevens wordt hiermee beoogd dat 
meer innovatie gedurende de looptijd van het contract mogelijk is.’

Daarnaast wordt ingezet op een bezuiniging van 10 procent.  De contracten gaan in op 1 augustus.

De meeste klachten over het Maatwerk vervoer betreffen de wachttijden en ritduur.

Vraag 1
In een eerdere informatieve commissie werd gesproken over de onwenselijkheid dat er nu kleine 
kinderen zijn waarbij een enkele rit naar school anderhalf uur duurt wat langer is dan op grond van de 
afstand noodzakelijk is. 
a. Hoe lang mag een enkele reis duren in het Leerlingenvervoer? 
b. En in het WMO vervoer? 

Antwoord 
a. binnen het Leerlingenvervoer geldt een maximale reistijd van 90 minuten; voor kinderen onder de viervoor kinderen onder de vier 
jaar geldt een reisduur van maximaal een uur; voor kinderen onder de vierook voor andere doelgroepen kan de Opdrachtgever een 
maximale reistijd vaststellen, bijvoorbeeld voor mensen met autisme. 
 b. een ritduur bedraagt maximaal de directe reistijd plus 30 minuten. Voor ritten binnen een afstand 
van vijf kilometer geldt als maximum ritduur de directe reistijd plus 15 minuten. Onder de directe reistijd 
wordt hier verstaan: de reistijd van de meest logische route van herkomst naar bestemming bij voor die 
periode normale verkeersomstandigheden. Opdrachtgever kan voor specifieke doelgroepen een 
maximale reistijd vaststellen.

Vraag 2
Blijven de doelgroepen WMO en Jeugd gescheiden vervoerd worden?

Antwoord
Ja, deze doelgroepen blijven gescheiden vervoerd worden. In uitzonderlijke gevallen kunnen reizigers 
met vergelijkbare reizigersprofielen gecombineerd vervoerd worden.  

Vraag 3
Is er het streven om op termijn reizigers uit het leerlingenvervoer en WMO vervoer te vermengen? 
Zo ja op welke termijn?

Antwoord



Nee, dat wordt niet nagestreefd. 

Vraag 4
Een vervoerder mag een kwartier eerder of later komen dan de afgesproken tijd en een halfuur langer 
over de rit doen dan nodig. Waardoor reizigers ook voor de korte ritten van 5 km anderhalf uur enkele 
reis moeten inplannen. 
Blijven deze afspraken ongewijzigd?

Antwoord
Voor ritten binnen een afstand van vijf kilometer geldt als maximum ritduur de directe reistijd plus 15 
minuten.

Vraag 5
Ritten boeken gebeurt via call centers in Nederland. De medewerkers weten vaak weinig van de lokale 
situatie bijvoorbeeld opstapplaatsen. 
Op welke manier wordt dit verbeterd?

Antwoord

De regiecentrale zet mensen in de planning in met kennis van de lokale situatie.  
Er zijn eisen gesteld in het bestek aan het door de regiecentrale in te zetten personeel waaronder het 
spreken, schrijven en verstaan van de Nederlandse taal, klantvriendelijkheid van de medewerkers, 
kennis te hebben van de doelgroepen en dus ook geografische kennis te hebben van de 

lokale/regionale situatie. 

Voorstellen worden aan en door de regiecentrale voorgelegd aan de contractmanager van de Bar-
organisatie en na goedkeuring ingevoerd.

Vraag 6
Wanneer een reiziger onverhoopt niet opgehaald wordt, wordt er gebeld door de reiziger waar de bus 
blijft. Deze rit wordt ingeboekt door de centrale als een nieuwe boeking en niet als een herstel-rit 
waardoor de minimale wachttijd van nieuwe ritten geldt van 1 uur. 
Op welke manier wordt deze wachttijd in het nieuwe systeem verkort? 

Antwoord

Wij zullen navragen bij de regiecentrale of dit zo is en zo ja, afspraken maken dat dit niet als nieuwe rit 
met een wachttijd van 1 uur geboekt wordt. 

Vraag 7
Is de regiecentrale 24/7 zeven dagen per week bereikbaar? 

Antwoord

� De regiecentrale is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 06:00 uur en 00:30 uur. 

� De regiecentrale is daarnaast via internet bereikbaar. 

�     


