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Regiobijeenkomst 
Doelgroepenvervoer 



2 Regio Gooi en Vechtstreek 

Maarten Hoelscher 
Wethouder gemeente Huizen 
Coördinerend portefeuillehouder 
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Programma 

20:00 Inleiding 

 

20:10 Presentatie 

 

21:00 Vragenuurtje 

 

21:50 Afsluiting 
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Hans Uneken 
Regio Gooi en Vechtstreek 
Strategisch manager 
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Vragen 

1. Wat is doelgroepenvervoer? 

2. Wat is er aan de hand?  

3. Welke oplossingen onderzoekt de Regio? 

4. Waarom samenwerken? 

5. Waarom vervoersvormen bundelen? 

6. Waarom het vervoer zelf uitvoeren? 

7. Hoe kunnen de gemeenten inbesteden? 

8. Waar staan we nu in het onderzoek? 

9. De besluitvorming hierna 
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Wat is doelgroepenvervoer? 
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Gemeentelijk doelgroepenvervoer 
1. Wmo-vervoer 
2. Leerlingenvervoer 
3. Jeugdhulpvervoer 
4. Vervoer van en naar dagbesteding 
5. Vervoer van en naar participatie/werk 
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Vervoersvorm Gebruikers Aanbieder(s) Ritten Klachten Uitgaven ‘20 

Wmo vervoer 7.367 Hop taxi 225.000 284 3.900.000 

Leerlingenvervoer 687 WdK 50.000 249 2.815.000 

Jeugdhulpvervoer 18 Wdk - 6.000 

Dagbesteding 447 50 n.t.b. 254.500 

Wsw vervoer 26 Tomingroep n.t.b. 165.000 
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Wat is er aan de hand? 
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Knelpunten 
 

1. Complexe en inefficiënte organisatie 

2. Geen bundeling in planning, informatie en vervoer 

4. 2 faillissementen en 2 rechtszaken 

5. Doorgeslagen flexibilisering 

6. Moeilijke rembare groei in prijs en uitgaven 

7. Weinig innovatie & continuïteit in vervoerssector 

8. Weinig inzicht in behoeften en reisbewegingen van inwoners 
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Doelen 

1. Verbetering van de kwaliteit voor de inwoner 

 

2. Verbetering van de (arbeidsmarkt)positie van de chauffeur 

 

3. Verbetering van de inrichting van het doelgroepenvervoer 

 

4. Meer zeggenschap en sturing voor gemeenten 
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Welke oplossingen onderzoekt de Regio? 
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Bundelen van het zorgvervoer (RSA) 
 

In het kader van de regionale samenwerkingsagenda 2015 – 2018 onderzoekt Regio Gooi en Vechtstreek de 
mogelijkheden om het Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, jeugdhulpvervoer en het vervoer van en naar dagbesteding 

gebundeld vorm te geven en te verbinden met het openbaar vervoer. Dit om de dienstverlening beter vorm te kunnen 
geven en mogelijk kosten te besparen. 

Zelf uitvoeren van het zorgvervoer (BO) 
 

Het haalbaarheidsonderzoek laat zien dat inwoners, medewerkers en gemeenten gediend zijn bij de uitvoering van 
het doelgroepenvervoer in één eigen dienst. Het zelf uitvoeren van het doelgroepenvervoer komt tegemoet aan de 

wens naar meer kwaliteit en continuïteit voor inwoners en medewerkers. Ook biedt het mogelijkheden tot meer 
efficiency en winst bij de verduurzaming van het vervoer. Tot slot laat het onderzoek zien dat inbesteden en het 

bundelen van het doelgroepenvervoer mogelijk zijn binnen het huidige financiële kader.  
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Bestuursopdracht 
Haalbaarheidsonderzoek 
Onderzoek  van adviesbureau Ixat laat zien dat inwoners, medewerkers en gemeenten gediend zijn bij de uitvoering 
van het doelgroepenvervoer in één eigen dienst.  
  
Inbesteden 
De colleges van de gemeenten hebben het Regiobestuur verzocht om: 
 
1. Een procedure te starten tot het inbesteden en bundelen van de uitvoering van: 

a) het Wmo-taxi vervoer per 1 januari 2021 (m.u.v. Laren); 
b) het leerlingenvervoer per 1 augustus 2021; 
c) het jeugdhulpvervoer per 1 augustus 2021 (m.u.v. Eemnes); 
d) het dagbestedingsvervoer op een later te bepalen moment (m.u.v. Eemnes voor dagbesteding Jeugdwet). 

 
2. Voorstellen aan de colleges te doen voor de inrichting van de gemeentelijke aansturingstaken (beleid, 

overeenkomst, verordening, contractbeheer, toegang en toewijzing). 
 
Regionale samenwerkingsagenda 
Gemeenteraden hebben bij de vaststelling van de regionale samenwerkingsagenda verzocht het besluit tot wel/niet 
inbesteden voor te leggen aan de gemeenteraden. De portefeuillehouders voeren dit verzoek uit. 
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Waarom samenwerken met andere gemeenten? 
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Top 20 bestemmingen 
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Percentage ritten buiten gemeente Aantal ritten vanuit andere gemeenten  
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Waarom vervoersvormen bundelen? 
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Gecombineerde bezetting Wmo en leerlingenvervoer 

Maximaal aantal bezette voertuigen per kwartier op werkdagen in eerste 10 
maanden van 2019 
LLV: 110 voertuigen, WMO: 35 voertuigen 



20 Regio Gooi en Vechtstreek 

1. Efficiëntere (inzet) ritplanning / regie 

2. Betere inzet chauffeurs / voltijd functies <> schaarste personeel 

3. Betere inzet wagenpark (combinatie gepland / ongepland) 

4. Eenduidige en meer inzet op activiteiten gericht op reizen OV 

5. Verduurzaming van het wagenpark is eenvoudiger vorm te geven 

6. Efficiënter anticiperen op technologische ontwikkeling 

7. Eenvoudiger om bedrijfsrisico’s op te vangen (ziekte, schaarste, etc.) 

 

Uitgangspunt is om leerlingen en ouderen gescheiden te blijven vervoeren 
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Waarom zelf uitvoeren bij de Regio? 



22 Regio Gooi en Vechtstreek 

1. Betere kwaliteit van dienstverlening voor inwoners 
Herkenbaarheid is doorslaggevend voor ervaren kwaliteit 
Geen opstart- en overgangsproblemen 
  

2. Continuïteit voor chauffeurs 
Volwaardige dienstverbanden met binding aan Gooi en Vechtstreek 

 

3. Zeggenschap voor gemeenten 
Beproefd sturingsmodel voor gemeenten: voor inwoners, met gemeenten 
 

4. Regio is al een uitvoeringsorganisatie met (zorg)vervoer  
RAV / GAD / Zorgvervoer 
 

5. Vanuit Regio makkelijke verbinding met OV-consessie  
Vormgeving ketenreis + toeristische verbindingen 
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Verwachte doelstellingen / effecten 

1. Continuïteit van dienstverlening voor inwoners 

2. Hogere kwaliteit van dienstverlening  

3. Goed werkgeverschap / betere inzet van personeel 

4. Verduurzaming van het vervoer 

 

Doelen te realiseren binnen het financiële kader voor uitbesteden.  
 
De bundeling van het vervoer is met inbesteden eenvoudiger en sneller vorm 
te geven. 
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Hoe kunnen de gemeenten inbesteden? 
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Due Diligence 

  Waardebepaling  

 

1. Inbesteden of uitbesteden 

  

 

  

2. Keuze rechtsvorm 

  

 

 

3. Wijze oprichting  

  

 

 

 

 4. Wijze overname 

 

Doelgroepenvervoer 

Inbesteden Uitbesteden 

Europees 

aanbesteden 
GR met BV GR met RVE 

Overnemen 

bestaande BV 

Passiva activa 

transactie van 

bestaande BV  

Aandelentransactie 

van bestaande BV 

naar GR met BV 

Nieuwe BV.  

Zelf opbouwen van 

activiteiten 

Passiva activa 

transactie van 

bestaande BV 

Zelf opbouwen van 

activiteiten RVE 
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Wat zijn de risico’s voor gemeenten? 
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Er zijn ook  risico’s 

Kansen & risico’s 
1. Voor zowel inbesteden als uitbesteden 
2. Specifiek voor inbesteden 
3. Specifiek voor uitbesteden 

Juridisch Financieel 

Politiek bestuurlijk Maatschappelijk 

Inbesteden 
1. Faillissement 
2. Aandeelhoudersrol AB 
3. Vraagfluctuaties  
4. Investeringsrisico’s (verduurzaming) 
5. Aanbestedingsrisico’s 
6. Imagoschade 
 
 
 
Grootste risico is dat gemeenten niet één 
besluit nemen. De vervoersmarkt is een 
ongedeelde markt. De prijs stijgt voor 
individuele gemeenten navenant met het 
aantal gemeenten dat wel/niet een 
gelijkluidend besluit neemt 
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De besluitvorming 
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Proces: voor inwoners, met gemeenten 
Voor inwoners 

1. Samenkracht 

2. Adviesraden sociaal domein 

 

Met gemeenten 

1. Langs raden / regionale raadsbijeenkomsten 

2. Portefeuillehoudersoverleggen 

3. Begeleidingsgroep 

4. Griffiersoverleg 

5. Directieoverleggen 

6. Juridische, financiële en beleidsmatige werkgroepen 

 

Externe begeleiding 

1. Advocatenkantoor Legal Tree 

2. Accountant Koeleman 

3. Zanders adviesbureau 
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Welke stukken kunt verwachten 

1. Ontwerp Raadsbesluit 

2. Ontwerp Raadsvoorstel 

3. Voorstel tot aanpassing gemeenschappelijke regeling Regio 

4. Ontwerp begrotingswijziging  

5. Ontwerp bedrijfsplan BV doelgroepenvervoer 

6. Geschatte uitgaven uitbesteden doelgroepenvervoer 

7. Risicomatrix inbesteden versus uitbesteden 
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Opzet besluitvorming 

Gemeenteraad (uiterlijk 7 mei 2020) 

1. De uitvoering van  

a. het gemeentelijk Wmo-vervoer uiterlijk per 1 januari 2020; 

b. het leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer per 1 augustus 2021 

onderbrengen bij de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. 

2. Aan het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek “wel / geen” wensen en 
bedenkingen mee te geven ten aanzien van het ontwerpbesluit ‘BV 
Doelgroepenvervoer Gooi en Vechtstreek’ met kenmerk <nummer>.  

3. “Wel/geen” zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur ten aanzien 
van de ontwerp begrotingswijziging doelgroepenvervoer Gooi en Vechtstreek.  
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Opzet besluitvorming 

Portefeuillehoudersoverleg (met instemming colleges, eind april 2020) 

1. De service level agreement doelgroepenvervoer met kenmerk <nummer> 
vaststellen. 

Of 

1. Het bestek doelgroepenvervoer vaststellen 
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Opzet besluitvorming 

Algemeen bestuur 

1. Tot oprichting van en 100% deelneming in de BV Vervoer Gooi en Vechtstreek. 

2. De begrotingswijziging doelgroepenvervoer met kenmerk <nummer> vast te 
stellen. 

 

Aandeelhoudersvergadering (algemeen bestuur) 

1. De statuten BV Vervoer Gooi en Vechtstreek vast te stellen. 

2. Het bedrijfsplan BV Vervoer Gooi en Vechtstreek vast te stellen.  

3. <<naam>> te benoemen als directeur-bestuurder van de BV Vervoer Gooi en 
Vechtstreek.  
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Planning 

Uiterlijk 17 februari 2020 worden de raadsstukken vrijgegeven voor 
behandeling door de gemeenteraden. 
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Vragen 


