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Geachte leden van de adviesraden sociaal domein,

Maarten Hoelscher

voor inwoners, met gemeenten

Tot slot adviseert u positief over het voornemen om te bundelen. Hierbij stelt u de voorwaarde rekening te 
houden met de wensen van individuele gebruikers. De portefeuillehouders stellen de eis dat ritten voor 
het Wmo vervoer en leerlingen alleen gecombineerd worden, indien dit binnen de specifieke wensen van 
individuele gebruikers past. Hier zullen wij ook op toezien.

Met vriendelijke groet,
namens de portefeuillehouders sociaal domein.

U adviseert eveneens positief over het voornemen om het doelgroepenvervoer zelf te gaan uitvoeren. 
Terecht geeft u aan dat het essentieel is dat de gemeenten de ondernemingsrisico's weten te beheersen 
en strak sturen op het halen van de doelstellingen. Wij nemen dit advies mee bij de verdere uitwerking van 
de governance.

U vraagt om betrokkenheid bij het uitwerken van mogelijk toekomstige initiatieven, zoals het inzetten van 
vervoercoaches, aanpassing van eigen bijdragen, etc.. Uiteraard betrekken wij u bij het uitwerken van 
nieuwe initiatieven binnen de BV Vervoer. Wij vragen de adviesraden ook om te adviseren over de service 
level agreement. Voor het Wmo vervoer vragen wij naar verwachting eind maart 2020 om advies en voor 
het leerlingen- en jeugdhulpvervoer naar verwachting medio januari 2021.

Betrouwbare en toegankelijke dienstverlening voor onze inwoners, goed werkgeverschap, financieel 
gezond vervoer en een duurzaam wagenpark. Dat is wat wij beogen te bereiken met het bundelen en 
inbesteden van het doelgroepenvervoer. U adviseert positief over deze geformuleerde doelstellingen.
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Wij hopen de goede samenwerking op het doelgroepenvervoer met u voort te kunnen zetten en blijven u 
actief betrekken bij de vormgeving van het doelgroepenvervoer.
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Hartelijk dank voor uw advies over het al dien niet inbesteden van het doelgroepenvervoer met kenmerk 
RVO-2020-4. Met uw gezamenlijke advies geeft u ook het belang van het denken vanuit één 
vervoersgebied Gooi en Vechtstreek aan. Namens de portefeuillehouders sociaal domein wil ik u 
bedanken voor de inspanning die u heeft geleverd om in korte tijd tot uw gezamenlijke advies te komen.
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