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Betreft: Voortgang motie “inclusief vervoer 2020-67“

Geachte raadsleden,

Op 7 juli 2020 heeft u de motie 'inclusief vervoer 2020-67’ aangenomen. Deze motie gaat over het
terugdraaien van de beheersrnaatregelen voor het Wmo-vervoer. Dit zijn de 24-uursmaatregel voor
planbare ritten en het omlaag brengen van de stiptheid naar 90% van deze planbare ritten. De
urgentieritten inclusief de terugrit na dokter- of ziekenhuisbezoek en prioriteitsritten vallen niet onder deze
beheersmaatregelen en zijn niet veranderd.

In de motie verzoekt u ons om met de regiecentrale en vervoerders in overleg te treden en met een nieuw
en innovatief voorstel te komen, het Maatschappelijk Burgerplatform/ inclusiepanel te vragen een nieuw
advies uit te brengen over het Wmo-vervoer met daarin opgenomen een voorstel voor een kader t.a.v
urgentie en voorstellen voor innovatie en de raden en de colleges in Barendrecht en Albrandswaard te
informeren over dit advies.

U vraagt ons ook om het advies als basis te nemen bij de verdere uitvoering vanaf 1 januari 2021 en bij
de komende aanbesteding en de regiecentrale te verzoeken om in de tussentijd van september 2020 tot
januari 2021 soepel om te gaan met aanvragen van met name rolstoelafhankelijken. Verder is er verzocht
uw raad over de inspanningen en resultaten te informeren in oktober 2020 en januari 2021 en tot slot is er
gevraagd dat als er na ovedeg en advies blijkt dat gegeven het financiële kader niet de gewenste kwaliteit
geleverd kan worden, u een nieuw voorstel te doen

Uitkomst gesprekken met de regiecentrale
In de achterliggende periode hebben wij gesprekken met de regiecentrale en vervoerders gevoerd over
het eventueel terugdraaien van de beheersmaatregelen. Daarbij zijn twee scenario’s mogelijk

Scenario 1 Contracten openbreken
Het eerste scenario betreft de mogelijke maatregelen inzake de contracten die afgesloten zijn met de
Regicentrale en de vervoerders. Dit scenario wordt sterk afgeraden vanwege de financiële, juridische en
organisatorische redenen.
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Scenario 2 Aanpassingen binnen de huidiqe contracten
Bij het tweede scenario worden aanpassingen binnen de huidige contracten (beheersmaatregelen)
teruggedraaid. Wij zijn in afwachting van de offerte van de regiecentrale.

Vervolg
Zodra wij de offerte voor scenario 2 hebben ontvangen gaan wij opnieuw in gesprek met de
Wmo-wethouders van de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard. Wij streven ernaar om u in maart
nader te informeren en indien nodig komen wij met een voorstel
In september 2021 gaan wij graag met u in gesprek over uw wensen en ideeën voorde nieuwe
aanbesteding met betrekking tot de contracten met de regiecentrale en de vervoerders.

Hoogachtend

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de burgemeester,

de secretaris
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