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Geachte leden van de commissie Sociaal Domein, 

Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen over het raadsvoorstel “Doelgroepenvervoer Gooi 
en Vechtstreek” met bijlagen, hebben enkele fracties aanvullende vragen gesteld over dit onderwerp. In 
deze brief geef ik antwoord op deze vragen.   

AANVULLENDE VRAGEN FRACTIE DORPSBELANGEN HUIZEN 

Aanvullende technische vraag 1 fractie Dorpsbelangen 
Graag ontvang ik verduidelijking van de door mij gestelde vraag over de goodwill. Deze informatie staat 
in geheime bijlage 8. 

Mijn vraag was waarom niet in drie gelijke delen. De beantwoording is dat de goodwill in een jaar betaald 
moet worden en over 10 jaar afgeschreven. De beantwoording klopt dus niet met de gegevens zoals ik 
ze lees in bijlage 8. Graag nogmaals toelichten. 

Antwoord 
De vraag was verkeerd opgevat. De betaling van de goodwill is onderdeel van de onderhandeling 
geweest tussen de vervoerder en de Regio. De eigenaar van Hop BV is vanaf 1 januari 2021 werkzaam 
voor de BV Vervoer en moet zijn bestaande activiteiten in Hop BV vóór die tijd overdragen of stop zetten. 
Het aspect van de verdeling van de bedragen per termijn is meegenomen in de onderhandelingen.  

Aanvullende technische vraag 2 fractie Dorpsbelangen  
Daarnaast ook graag de berekening van de goodwill (onder geheimhouding) zoals berekend door de 
accountant. 

Antwoord 
De waardebepaling van de accountant is onder geheimhouding met de gemeenteraad gedeeld. De 
goodwill is onderdeel van deze waardebepaling.  
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Aanvullende technische vraag 3 fractie Dorpsbelangen  
Nog een technische vraag: Het streven is dat er volwaardige contracten voor de chauffeurs komen (meer 
uren),  geen nul of flex-contracten. In de praktijk zal  dit dus betekenen  dat het aantal chauffeurs minder 
zal worden. Is er aan te geven hoeveel uur nu gemiddeld per chauffeur gewerkt wordt en wat dat in de 
nieuwe situatie  gaat worden. 

Antwoord 
Vanwege de overname van uitvoerend personeel, is daar voor het Wmo vervoer een beeld van. Voor het 
leerlingenvervoer is dit beeld er niet, omdat er geen sprake is van een overname. In de nieuwe situatie 
wordt aan chauffeurs de mogelijkheid geboden om meer uren te werken, maar het zal per medewerker 
verschillen in welke mate hier gebruik van wordt gemaakt. Er is daarom geen totaalbeeld te geven van 
de nieuwe situatie. 

AANVULLENDE VRAGEN CDA FRACTIE 

Aanvullende technische vraag 1 CDA-fractie 
Graag ontvangt de CDA-fractie (volledig) antwoord op de (eerder gestelde) vragen 21 -23. Dat dit onder 
geheimhouding is hoeft ons inziens geen belemmering te zijn . 

Antwoord 
Voor de beantwoording van deze vragen verwijzen wij naar de geheime bijlage bij deze brief, een door 
Koeleman accountants en belastingadviseurs opgesteld rapport.  

De in deze rapportage genoemde bedragen zijn tevens opgenomen in het bedrijfsplan en gelden als 
maximale prijs voor de overname van Hop BV. Het betreffen (ambtelijke) afspraken. De transactie is nog 
niet vastgelegd; dit vindt plaats na instemming door de gemeenteraden in de regio. Gelet op de Corona-
crisis, waardoor de vraag naar Wmo vervoer is afgenomen, is het waarschijnlijk dat er 
heronderhandeling plaatsvindt over de overnamesom.  

Aanvullende technische vraag 2 CDA-fractie 
Voor wat betreft de eerder gestelde vraag 20: in het raadsvoorstel wordt voorgesteld om de structurele 
tekort ( 33.095,- euro) te dekken ten laste van het begrotingsresultaat.  Met welk bedrag zou de eigen 
bijdrage worden verhoogd als we dit begrotingstekort dekken via de bijdragen?  

Antwoord 
Deze vraag slaat specifiek op een onderdeel uit het raadsvoorstel in de gemeente Huizen. Daarin is 
aangegeven dat er sprake is van een structureel tekort t.o.v. de huidige meerjarenbegroting (ook met 
een sluitende business case). Als gevolg van de BPM-maatregelen, loon- en prijsontwikkeling zijn de 
prijzen namelijk flink gestegen voor zowel in- als aanbesteden. Hierin was in de vastgestelde 
meerjarenbegroting geen rekening mee gehouden.  

Aanvullende technische vraag 3 CDA-fractie 
Kan de gemeente Huizen het structurele tekort à € 33.095,- opvangen met een verhoging van de 
reizigersbijdrage.  

Antwoord 
Dit is mogelijk. Consequentie is wel dat de gemeente het tekort voor het doelgroepenvervoer volledig 
financiert vanuit de inwonerbijdrage voor het Wmo vervoer. De huidige reizigersbijdrage Wmo vervoer is 
€ 0,65 per zone. Inwoners uit Huizen reisden in 2019 in totaal 131.290 zones. Op basis van dit aantal 
zones moet de eigen bijdrage per zone verhoogd worden met € 0,25 naar € 0,90 per zone om het 
volledige begrotingstekort te kunnen dekken. Dit is een verhoging van 39% per inwoner. Hierbij is het 
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vanwege de uitvoerbaarheid overigens wel belangrijk dat de gemeenten in de Regio de eigen bijdrage 
voor het Wmo vervoer vaststellen op één regionaal tarief.  

Gelet op de doelstelling van het Wmo vervoer: stimuleren van deelname aan het maatschappelijk 
verkeer is een dergelijke verhoging niet gewenst. Het zou ook haaks staan op het genomen besluit om 
de eerder niet doorgevoerde indexatie niet met terugwerkende kracht alsnog door te voeren.  
Het tekort zal naar verwachting operationeel weg te werken zijn, of op z'n minst te verminderen, maar dit 
is in cijfers niet meegenomen, omdat deze cijfers niet hard te onderbouwen zijn. Dit is afgesproken met 
de financiële deskundigen.  

AANVULLENDE VRAAG CHRISTEN UNIE FRACTIE 

Aanvullende vraag 1 CU-fractie 
Kunnen de geheime/vertrouwelijke documenten, waar in de beantwoording van de vragen van de 
verschillende fracties naar verwezen wordt onder geheimhouding gedeeld worden.  

Antwoord 
De stukken waar naar verwezen wordt, zijn onder geheimhouding bij deze brief gevoegd. 

RAADSVRAGEN OVERIGE GEMEENTEN 

De Regio heeft de vragen van de verschillende gemeenten in Regio Gooi & Vechtstreek over het 
doelgroepenvervoer met de bijbehorende antwoorden inmiddels op de website van de Regio geplaatst, 
zie: https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/raadsvragen/  

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders, 

P.W.J. Veldhuisen 
gemeentesecretaris 

N. Meijer 
burgemeester 

Bijlagen (geheim) 
1. Rapportage Koeleman accountants en bedrijfsadviseurs
2. Intentieovereenkomst Hop BV Regio Gooi & Vechtstreek
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