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Geachte heer Piena en mevrouw Kayadoe,

Op 12 oktober jl. heeft u schriftelijke vragen (ex artikel 40 RvO) ingediend over bus 601 en gratis
openbaar vervoer voor AOW-gerechtigden. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1 : Waarom zijn de buurtbussen van Capelle aan den IJssel eerder gekeurd dan de bussen
uit Ridderkerk?

Antwoord: De bussen van Capelle aan den IJssel en Ridderkerk zijn tegelijk gekeurd, waarbij echter
bleek dat de Ridderkerkse bussen niet voldoen aan de Corona-eisen voor wat betreft ventilatie. Dit heeft
er mee te maken dat in Ridderkerk een ander type bussen rijdt dan in Capelle aan den IJssel. De nieuwe
Ridderkerkse bussen hebben een enkele deur aan de voorkant, de oude Capelse bussen een dubbele
deur meer naar achteren.

De Capelse bussen zijn dezelfde bussen die eerder dit najaar door de RET zijn aangeboden om als
alternatief vervoer in Ridderkerk te gaan rijden, omdat zij wel zijn goedgekeurd. Omdat de vrijwilligers van
de buurtbus niet in deze oude bussen met hoge kans op mankementen willen rijden, is dit toen niet
doorgegaan

Vraag 2: Wanneer wordt verwacht dat de Ridderkerkse bussen zijn gekeurd?

Antwoord: De offertes zijn aangevraagd. Zodra er een planning is voor de ombouw, zullen we dit
communiceren. Aangezien in heel Nederland buurtbussen moeten worden aangepast is er veel werk voor
de leveranciers/busbouwers om deze aanpassingen te realiseren.
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Vraag 3: Zijn er aanwijzingen dat de kuchschermen niet voldoen en/of dat er andere zaken
aangepast moeten worden in verband met corona?

Antwoord: Uit de recent bekend geworden onderzoeksresultaten van TNO blijkt dat met name
dakventilatie en een HEPA-filter toegevoegd moeten worden. Daarnaast moet het cabinescherm voldoen
aan de gestelde eisen van RDW. Dit vergt voor diverse bussen een aanpassing. Voor de kleinste bussen
met instap voorin moet ook de eerste zitplaats worden afgezet als deze binnen 1 ,5 meter van de
chauffeur gesitueerd is.

Vraag 4: Wordt 'met een ander voertuig’ genoemd op de website van de RET de gehuurde bus van
RMC bedoeld? Of gaat het om de gehuurde bussen van de RET?

Antwoord: Dit zijn inderdaad de door de RET gehuurde bussen van de RMC

Vraag 5: Wordt Ridderkerk volledig gecompenseerd voor de huurkosten van de RET bussen voor
de periode dat er geen gebruik gemaakt kon en kan worden? Zo nee, waarom wordt Ridderkerk
niet gecompenseerd?

Antwoord: De RET geeft hierover aan dat de gemeente Ridderkerk niet wordt gecompenseerd over de
periode dat de bussen niet inzetbaar waren . De coronapandemie is een vorm van overmacht waardoor
het de RET niet aangerekend kan worden dat de buurtbus niet kon rijden. Bovendien heeft de RET voor
de 'grote bussen' met MRDH de afspraak dat niet gekort wordt op de exploitatie. Omdat het hier om
buurtbussen gaat die in opdracht van de gemeente Ridderkerk rijden willen wij over dit punt met de RET
in gesprek gaan. Mogelijk is hier compensatie mogelijk door het Rijk.

Vraag 6: Wordt Ridderkerk door de RET gecompenseerd voor de meerkosten voor de huur van de
bus met bevoegd chauffeur van RMC? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De RET geeft hierover aan dat de gemeente Ridderkerk niet wordt gecompenseerd. Het gaat
hier om ongeveer 3.000 euro per week. Het is volgens de RET heel vervelend en helaas onvermijdelijk
dat door de coronapandemie verliezen worden geleden. Omdat de vervanging van de buurtbus is
aangemerkt als brandzaak in het kader van de coronacrisis gaan we deze kosten aanmelden voor
compensatie door het Rijk

Vraag 7: Heeft er eind 2019 een evaluatie plaatsgevonden van het daadwerkelijk gebruik van het
gratis OV voor AOW-gerechtigden uit Ridderkerk? Zo nee, waarom niet en wanneer gaat dat dan
wel gebeuren? Zo ja, dan zouden wij graag de resultaten van die evaluatie ontvangen;

Antwoord: De evaluatie is puur een kostencalculatie om een inschatting te geven van de kosten voor
2020 en is geen beleidsevaluatie. De RET heeft vorig jaar aangegeven dat zij eind 2019 geen
kostencalculatie kan geven. Zij geeft aan dat niet iedere AOW-gerechtigde direct zijn vrij reizen (gratis ov)
product is gaan halen. Dit is een geleidelijk proces en pas na een bepaalde gewenningsperiode is een
duidelijk en stabiel beeld te verkrijgen van het gebruik. De kostenevaluatie was gepland in het eerste
kwartaal van 2020. Vanwege Corona heeft de evaluatie medio 2020 plaatsgevonden. De tabel hieronder
toont de resultaten van het daadwerkelijk gebruik in 2019 en de eerste helft van 2020.
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Periode Aantal ritten Opmerking
Alleen sociale minima

AOW-gerechtigden
tot 1 iuli 2019

Alle AOW-gerechtigden
2019vanaf 1

Alle AOW-gc

Eerste helft 2019 (week 1 t/m week 26 21 .492

156.847Tweede helft 2019 (week 27 t/m week 52

Week 1 t/m week 11 (in week 1 1 werden op donderdag 12
maart 2020 de grote Corona maatregelen aangekondigd, 68.061

1 3.628Week 12 t/m week 26
Alle AOW-gerechtigden

idens Corona

Op basis van bovenstaand gebruik kunnen geen conclusies getrokken worden, omdat de doelgroep en
de omstandigheden gewijzigd zijn. Op basis van het totaal aantal ritten en het aantal gereisde kilometers
in de tweede helft van 2019, is de kostprijs bepaald voor vrij reizen voor AOW-gerechtigden in 2020.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Ridl ;rkerk,

de secretaris ie burgemeester,
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