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Betreft: Beantwoording vragen ex artikel 40 over inzet RMC bussen buslijn 601

Geachte mevrouw Van Nes

Op 18 januari 2021 heeft u schriftelijke vragen (ex artikel 40 RvO) ingediend over de inzet van RMC
bussen over lijn 608 (voormalige buslijn 601). Bijgaand treft u onze antwoorden.

Vraag 1
Hoeveel passagiers hebben de afgelopen maanden gebruik gemaakt van de gehuurde busjes voor lijn
601 ?

Antwoord :

In november 2020 zijn in totaal 570 passagiers en in december 2020 in totaal 590 passagiers door de
gehuurde busjes vervoerd.

Vraag 2
Waarom worden de nieuw aangeschafte bussen niet gebruikt als deze inmiddels TNO-Coronaproof zijn?
(zie de mail over brand-zaken van 05-01-2021).

Antwoord

De informatie in de mail van 5 januari 2021 gaf helaas een onjuiste weergave van de situatie. Onze
excuses daarvoor. De buurtbusvereniging en de chauffeurs waren en zijn wel bereid om te rijden, maar
het is de RET niet gelukt om de bussen op tijd coronaproof te maken

Vraag 3
Waarom staat in de Combinatie dat het NIET gelukt is de bussen op tijd Coronaproof te maken terwijl in
de mail staat dat dit wel het geval is?

Antwoord :

De informatie zoals in de Combinatie staat geeft de juiste situatie weer zoals wij die van de RET hebben
gehoord. Per abuis is in de mail van 5 januari een andere voorstelling van zaken gegeven.
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Vraag 4
Hoeveel vrijwillige chauffeur staan nu gereed de bus 601 te rijden?

Antwoord:
Er zijn 23 vrijwillige chauffeurs beschikbaar om de buurtbus in Ridderkerk te rijden.

Vraag 5
Welke kosten zijn hier precies mee gemoeid?

Antwoord:

De kosten van de inzet van de RMC-bus bedragen gemiddeld € 3.000 per week

Vraag 6
De voorliggende periode waarin ook busjes met chauffeur gehuurd werden heeft de RET/MRDH mee
betaald, gaan zij dit nu ook doen?

Antwoord:
De kosten voor de inzet van de RMC-bus worden volledig door de gemeente betaald en worden als
coronakosten vergoed door het Rijk. De MRDH en de RET betalen niet mee

Vraag 7
Kunt u duidelijkheid geven hoe het nu zit met de buslijnen, 601 , 608 en 609 lopen nu naar onze mening
door elkaar heen

Antwoord:
Buslijn 608 en 609 zijn de nieuwe nummers van buslijn 601. Buslijn 608 betreft de buslijn van Ridderkerk-
West naar Barendrecht postkantoor. Buslijn 609 bedient de lijn van de Schans naar Barendrecht NS-
station. De hernummering is doorgevoerd om duidelijk te maken dat het om 2 afzonderlijke lijnen gaat die
met verschillende bussen worden gereden. Deze nieuwe nummering zal de RET zo snel mogelijk correct
op de haltepalen vermelden.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de burgemeester,

mw. A. Attema h, A ,


