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Notulen van de openbare raadsvergadering 
 
Datum:  donderdag 12 mei 2020 
Aanvang:  19.30 uur 
Eindtijd: 21.05 uur 
Locatie:  Raadszaal van het gemeentehuis van Huizen en via Microsoft Teams 
 

 
Aanwezig: 
 
Voorzitter en griffier 
• N. Meijer, voorzitter 
• J. Veenstra, raadsgriffier 
 
26 raadsleden: 
(fv=fractievoorzitter) 

 
• VVD-fractie: 

J.H. Prins (fv), J. Bartlema, W.H. Holtslag, S.H. van Klink, J.W. Meijerman, J. Ribberink 
 
• CDA-fractie: 

R.H. Rebel (fv), mw. D.C. van Deutekom, R. Woudsma 
 
• D66-fractie: 

mw. K. van Werven (fv), P. Lekkerkerker, B. Schröder 
 
• PvdA-fractie: 

S. van der Pas (fv), K. Gencer, M.N. Leeuwin 
 
• GroenLinks-fractie: 

mw. K.S. Rienstra (fv), mw. M.J. van den Berge, M.E. Lemmens 
 
• ChristenUnie-fractie: 

W. Doorn (fv) 
 
• Fractie Leefbaar Huizen: 

R.W. de Bruijn (fv), mw. F.F.H. van der Kleij, F.E.R. Koning 
 
• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 

mw. M.K. Rebel (fv), J.B.R. Driessen 
 
• SGP-fractie: 

R.J.C. Bource (fv) 
 
• Fractie Transparant Huizen: 

L. Schaap (fv) 
 
Wethouders: 
G. Rebel, mw. M.L.C. Verbeek, M.W. Hoelscher 
 
 
Afwezig: 
• mw. M. Terlouw (ChristenUnie) 
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1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de bijzondere openbare raadsvergadering om 19.30 uur en verzoekt om een 
moment van bezinning. De vergadering vindt plaats met inachtneming van de 1,5 m. De 
deelnemers wordt verzocht hier rekening mee te houden. 
 
Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Terlouw (ChristenUnie). 
 
Vervolgens benoemt de voorzitter het overlijden van twee oud-raadsleden. 
Bert de la Mar was een actief en betrokken persoon en was van 2014 tot 2018 lid van de raad 
voor D66. In 2015 werd hij getroffen door ziekte en hierna is zijn gezondheid achteruit gegaan. 
Annemieke Visscher-Fijnvandraat is bijna twintig jaar raadslid geweest voor de PvdA en was drie 
jaar wethouder. In de samenleving heeft zij diverse bestuurlijke functies vervuld. Zij was een 
positief ingestelde vrouw die zeer betrokken was bij de Huizer samenleving. De gedachten gaan 
uit naar de nabestaanden van de overledenen en de voorzitter vraagt een moment van reflectie. 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

3. Doelgroepenvervoer Gooi en Vechtstreek 
De voorzitter memoreert dat behandeling in eerste termijn heeft plaatsgevonden in de 
raadsvergadering van 16 april jl. Verdere behandeling is geschorst in afwachting van een 
onderzoek dat inmiddels is uitgevoerd. In de commissie zijn veel vragen gesteld over de 
onderzoeksrapportage en vandaag vindt de tweede termijn van behandeling plaats. 
 
Raad 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) stelt dat het nieuwe rapport niet tot een ander 
standpunt van Dorpsbelangen Huizen heeft geleid. Wel is meer inzicht in de materie gekregen. 
Een bijkomend voordeel bij inbesteding is dat tijdwinst wordt gekocht waarmee het komende 
halfjaar kan worden bekeken hoe het vervoer zich gaat ontwikkelen. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) dankt voor de nieuwe aanvullende informatie die het mogelijk maakt 
om een betere afweging te kunnen maken. Graag had D66, samen met de andere 
regiogemeenten, een aantal informatiesessies gehad, zodat alle raden precies over dezelfde 
informatie hadden kunnen beschikken en op grond daarvan een afweging hadden kunnen maken. 
Doordat deze geen plaats hebben gevonden, heeft een aantal gemeenten een achterstand in 
informatie gehad. In alle ontvangen stukken is alleen ingegaan op inbesteding terwijl het 
alternatief aanbesteding was. Uit het onderzoek dat is gedaan na de raadsvergadering van 
16 april jl. is gebleken dat betrouwbare, toegankelijke dienstverlening, goed en inclusief 
werkgeverschap, financieel gezond vervoer en duurzaam en veilig vervoer in principe ook via een 
aanbesteding gerealiseerd konden worden. 
In Rotterdam waar recentelijk een aanbestedingstraject is afgerond, zijn nu al zorgen ontstaan 
over het lot van de gebruikers, werknemers en onderaannemers van het doelgroepenvervoer en 
over de financiële gezondheid van het consortium dat de aanbesteding heeft gewonnen. 
Aanbesteding kan werken mits voor langere tijd wordt aanbesteed, mits er een duidelijke onder- 
en bovengrens aan de prijs wordt gesteld en mits alle kwaliteitseisen heel duidelijk in de 
aanbesteding zijn opgenomen. Aangezien een sterkte-zwakteanalyse met betrekking tot in- en 
aanbesteden ontbrak, heeft mevrouw Van Werven hier zelf over nagedacht. 
Bij inbesteding is er meer flexibiliteit bij inzet en training van nieuw personeel in de regio met 
afstand tot de arbeidsmarkt. Chauffeurs kunnen voor meerdere doelgroepen worden ingezet 
waardoor er meer continuïteit is. De raad kan meer regie houden via de tweejaarlijkse rapportage 
in de commissie Sociaal Domein. De raad kan zelf input geven voor een SLA-agreement. 
Adviesraden zijn positief en worden ook betrokken bij de input en evaluatie van het SLA-
agreement. Er kan sneller worden bijgestuurd. Hier staat tegenover dat het nooit eerder is 
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gedaan, dus het kan ook mis gaan dat de overheid op de stoel van de markt gaat zitten. 
Bovendien is er een kleine kans op rechtszaken. 
De sterkte van aanbesteden is dat de markt zijn werk doet waardoor het goedkoper zou kunnen 
zijn, maar een bedreiging is dat de kans bestaat dat er kennis van de regionale markt verloren 
gaat bij de overgang naar nieuwe contractpartners. Er is een kans op opstartproblemen en het is 
mogelijk dat er minder loyaliteit is bij de chauffeurs door wisseling van de werkgever en wellicht 
gaan ze zelfs niet mee bij een overname. Ook is er een kans op rechtszaken van andere 
mogelijke aanbieders. Alles wat niet in de tender is vastgelegd, kan worden betwist. Uiteindelijk is 
er ook kans op faillissementen. 
Als de overheid zelf de regie neemt en dit de toegankelijkheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en 
veiligheid ten goede komt, mag dit best iets kosten. Voor D66 betekent kiezen voor inbesteden 
niet dat er geen twijfel meer is en met name de eerste jaren moet er zeer scherp worden 
gecontroleerd en indien nodig worden bijgestuurd. Een wens is om de gelegenheid van het eigen 
initiatief te gebruiken voor het inzetten op een groen wagenpark. D66 dient hiervoor samen met 
SGP, GroenLinks, PvdA, Fractie Transparant Huizen en de ChristenUnie een amendement in. 
 
De voorzitter geeft de heer Driessen de gelegenheid op het amendement te reageren, omdat hij 
dit nog niet bij zijn bijdrage heeft kunnen betrekken. 
 
De heer Driessen (Dorpsbelangen Huizen) heeft geen behoefte aan dit amendement. De 
verduurzaming van het wagenpark zal volgens hem ook zonder dit amendement in de toekomst 
gebeuren. Bij de evaluatie kan worden bekeken of het wagenpark moet worden aangepast. 
 
Mevrouw Van den Berge (GroenLinks) brengt in herinnering dat GroenLinks al heeft ingestemd 
met de inbesteding. Er wordt op vertrouwd dat er een transparant en duurzaam proces volgt en 
het amendement wordt daarom mede namens GroenLinks ingediend. Het heeft GroenLinks 
verbaasd dat drie coalitiepartijen op dit moment op een fundamenteel punt een motie indienen. 
 
De heer Rebel (CDA) zegt dat bij de finale afweging geen noodzaak werd gevoeld om de stap tot 
inbesteden te nemen. Het CDA vindt dat de analyse niet overtuigt en bovendien focust op het niet 
functioneren van de taximarkt. Het klachtenpercentage ligt ver onder de 1% en vervoerders 
voldoen momenteel aan de contracteisen. Het voorkomen van rechtszaken en faillissementen is 
belangrijk en een hoger kwaliteitsniveau is ook goed, maar hiervoor is een analyse van het eigen 
handelen nodig. Het doelgroepenvervoer maakt een substantieel onderdeel uit van de totale 
taximarkt en de overheid is mede verantwoordelijk voor het functioneren hiervan. Uit diverse 
onderzoeken blijkt dat de prijs in combinatie met risicoverdeling tussen opdrachtnemer en 
opdrachtgever een belangrijke factor is in de kwaliteit van de dienstverlening. De overheid en de 
markt moeten samen optrekken om vervoer van kwetsbare inwoners mogelijk te maken. Hiervoor 
is vertrouwen in elkaar nodig en er moet worden geïnvesteerd in elkaar. Op deze manier kunnen 
overheid en markt samen optrekken om diensten aan de inwoners te blijven leveren. 
 
Mevrouw Leeuwin (PvdA) wijst erop dat de uitvoering van verschillende gezamenlijke taken door 
de regio tot volle tevredenheid van de inwoners verloopt. Het voorstel is om hier het 
doelgroepenvervoer aan toe te voegen. Het is duidelijk dat de marktwerking bij het 
doelgroepenvervoer op dit moment niet voldoet. De PvdA vindt het een goed idee om deze dienst 
als overheid zelf te gaan uitvoeren. Het voorstel is goed doordacht en doorgerekend en wordt 
gesteund door alle colleges, adviesorganen en inmiddels ook al door vier andere gemeenten. De 
PvdA stemt van harte in met het voorstel en heeft het amendement mede ingediend. 
 
De heer Bartlema (VVD) constateert dat slechts ten dele tegemoet is gekomen aan het 
amendement dat door verschillende gemeenteraden in een eerdere fase is ingediend en waarvan 
de strekking luidt dat gemeenten willen onderzoeken of er meerwaarde is in het regionaal 
vormgeven van het doelgroepenverkeer en dit voorleggen aan de gemeenteraden. Pas op een vrij 
laat moment is de raad geconfronteerd met een voorstel voor het inrichten van het 
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doelgroepenververvoer en de beslistermijn was zeer kort. Het voorstel was bovendien alleen 
gericht op de variant van inbesteding met als reden slechte ervaringen in het verleden met 
aanbesteding. Op 16 april jl. heeft de VVD tijdens de raadsvergadering aangegeven dat de raad 
niet in de gelegenheid is gesteld om zich uit te spreken over een zeer politieke keuze. Dit heeft de 
kaderstellende rol van de raad aangetast en heeft ervoor gezorgd dat er geen goede afweging 
kon worden gemaakt. Mede namens een aantal andere partijen heeft de VVD een motie 
ingediend met als strekking om deze afweging wel te kunnen maken. Naar aanleiding hiervan 
heeft de wethouder bureau Trafficon opdracht gegeven voor een onderzoek naar de haalbaarheid 
van de kwaliteitsdoelen van het doelgroepenvervoer via een aanbestedingstraject. Hieruit is een 
helder en duidelijk rapport gekomen waaruit bleek dat een aanbesteding in dezen ook goed 
mogelijk is en ook tegen lagere kosten dan bij inbesteding. Bij de VVD blijft het beeld hangen dat 
er in het verleden onvoldoende regie en strakke controle is gevoerd op de uitvoeringspraktijk van 
het doelgroepenvervoer en de hierdoor ontstane problemen zouden niet aan de basis van de 
beslissing voor inbesteding moeten liggen. In het voorstel van de regio wordt weliswaar een 
governancestructuur gepresenteerd, maar deze wordt volledig ingevuld door de regio zelf. Een 
optie zou zijn om een onafhankelijke Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen in te stellen 
die vinger aan de pols kan houden bij de uitvoeringspraktijk en bevindingen rapporteert aan de 
gemeenteraden. Gezien het bovenstaande zal de VVD het raadsvoorstel niet steunen. 
 
Mevrouw Van der Kleij (Leefbaar Huizen) zegt dat Leefbaar Huizen nog altijd bedenkingen heeft 
en vindt dat de raad in het proces niet altijd voldoende en adequaat is geïnformeerd. Het grootste 
knelpunt is dat alle doelstellingen ook gehaald hadden kunnen worden bij de aanbesteding met de 
juiste regie en controlefunctie van de gemeente als opdrachtgever. De afgelopen jaren zijn zaken 
niet goed geregeld en gemonitord en als dit bij de inbesteding ook niet goed verloopt, zal dit grote 
nadelige en financiële gevolgen hebben. Welke garantie is er dat de gemeente bij inbesteding wel 
goed handelt? In de laatste raadsvergadering is een motie ingediend door VVD, D66 en CDA, 
maar deze is uiteindelijk niet in stemming gebracht, omdat de wethouder aangaf dat het college 
deze zou overnemen, alle vragen zou beantwoorden en alle gevraagd informatie zou verstrekken. 
In de vergadering van 7 mei jl. heeft de wethouder er echter op gewezen dat de motie niet officieel 
is ingediend en hieruit kan worden geconcludeerd dat niet alle vragen beantwoord hoeven 
worden. 
 
De heer Doorn (ChristenUnie) wijst erop dat het rapport van Trafficon heeft aangetoond dat 
aanbesteding ook mogelijk is en zelfs financieel gunstiger zou kunnen uitvallen, maar dat er wel 
een goede structuur van het contractbeheer en klachtenbeheersing moet zijn. Financiën zijn 
belangrijk, maar vertrouwen in kwaliteit en continuïteit van dienstverlening is essentieel. 
Daarnaast moet worden bekeken hoe de gemeenteraden zicht op de uitvoering houden en hoe de 
controlerende en taakstellende functie toereikend kan worden uitgeoefend. De portefeuillehouder 
wordt in deze gevraagd om de raad tijdig te informeren en om tijdsdruk te voorkomen. Omdat de 
ChristenUnie de taak van de raad serieus neemt, dient zij een motie (M2) in om aan het 
bovenstaande via het algemeen bestuur van de regio invulling te geven. 
 
Een belangrijk punt voor de ChristenUnie is de arbeidsparticipatie. Bij een aanbesteding is het 
lastiger om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hierin mee te laten nemen. 
Naar aanleiding van het amendement van D66 dat de ChristenUnie mede heeft ingediend, wordt 
de portefeuillehouder gevraagd naar de kosten. 
Bij de eerste termijn was de ChristenUnie voornemens om een amendement in te dienen over het 
verkorten van de evaluatietermijn op de punten percentage klachten in de verschillende 
vervoersvormen, de continuïteit in het uitvoerend personeelsbestand, kostenontwikkeling en een 
vergelijking maken met een uitbestede vorm in vergelijkbare omvang. Kan de wethouder de 
eerdere toezegging hierop bevestigen? 
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De heer Schaap (Fractie Transparant Huizen) vindt inbesteding een goede keuze mede gezien 
het feit dat taxibedrijf Hop op een perfecte locatie ligt. Een nieuwe speler op de markt zal niet zo 
snel kunnen inzetten met het aanwezige wagenpark. 
 
De heer Bource (SGP) is gezien de collegebevoegdheid blij met de manier waarop de raad is 
meegenomen in onder andere een informatiebijeenkomst waarin veel is gedeeld. In de huidige 
Coronacrisis is het moeilijk om een inschatting van de markt te maken wat belangrijk is voor een 
aanbesteding. In het Trafficon-rapport zijn veel waardevolle aspecten benoemd. Veel aanbieders 
hebben een wagenpark dat wel tot 90% duurzaam is. De SGP kan het voorstel steunen en de 
heer Bource denkt dat de inbesteding tijd geeft om gefaseerd toe te groeien naar een situatie 
waarin het wagenpark slim kan worden ingericht, waarbij moet worden gekeken naar groengas. 
Hij wijst erop dat het niet zo is dat er geen enkele ervaring is met inbesteding en in veel gevallen 
wordt goede dienstverlening geleverd tegen acceptabele kosten. 
 
College 
 
Wethouder Hoelscher vindt dat de overheid soms verantwoordelijkheid moet nemen voor zaken 
waarbij de marktwerking niet optimaal functioneert terwijl inwoners de beste dienstverlening 
dienen te ontvangen tegen de laagste kosten. 
De wethouder erkent dat het proces niet de schoonheidsprijs verdient. In de zomer 2019 is er een 
amendering gekomen op de Regionale Samenwerkingsagenda en heeft de raad aangegeven bij 
dit belangrijke onderwerp betrokken te willen worden. Helaas is verzuimd om een moment in te 
bouwen om de actuele stand van zaken toe te lichten en de raad in de gelegenheid te stellen om 
wensen kenbaar te maken ten aanzien van het vervolgproces om een afgewogen oordeel te 
kunnen vellen. Hoewel veel informatie is gedeeld, is de raad niet gevraagd welke 
informatiebehoefte er was om een beoordeling te kunnen maken. De heer Hoelscher zegt toe dat 
dit regionaal geëvalueerd zal worden en zal worden bekeken hoe dit in de toekomst kan worden 
voorkomen. Verder hoort hij graag van de raad welke wensen er op dit gebied zijn. 
De kosten voor een duurzaam wagenpark van 50% bedragen € 34.000,00 per jaar. De business 
case is echter zeer conservatief begroot en wellicht kan de verduurzaming binnen de huidige 
financiële kaders worden opgevangen. Op het moment dat het beschikbare budget wordt 
overschreden, zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd. Het college deelt de ambitie van 
de raad, maar zoals eerder aangegeven, zijn er voor de taxibusjes die veelal op diesel rijden op 
dit moment nog geen goede oplossingen. 
 
De heer Bource (SGP) wil de groengasvoertuigen onder de aandacht brengen. Deze duurzame 
oplossing is ook qua prijs interessant. 
 
Wethouder Hoelscher zal hier onderzoek naar doen en de raad op de hoogte houden. De 
aanbieders die de heer Bource heeft genoemd rijden niet in de regio van Huizen. 
Met het amendement (A1) van D66, SGP, GroenLinks, PvdA, Fractie Transparant Huizen, 
ChristenUnie over groener doelgroepenvervoer heeft de wethouder geen moeite. 
Het raadsvoorstel geeft juist invulling aan samenwerking tussen overheid en markt. Bij inbesteding 
worden grote delen van het bedrijf dat nu Wmo-vervoer uitvoert, overgenomen. 
 
De heer De Bruijn (Leefbaar Huizen) memoreert dat eerder is afgesproken dat het college niet 
steeds bij de raad zou terugkomen met nieuwe financiële voorstellen. 
 
Wethouder Hoelscher heeft aangegeven dat de kosten € 34.000,00 per jaar zijn en dat het 
verduurzamen van de taxibusjes nog wat onderzoek vergt. Bij elektrisch rijden zijn er teveel 
verliesuren bij lange afstanden en de kosten hiervoor zijn €171.000,00. De inbesteding past 
binnen de financiële kaders en het ligt niet in de lijn der verwachting dat er een voorstel komt dat 
buiten deze kaders valt. Wel zal het college de raad informeren over de mogelijkheden van 
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vergroening. Als de raad hogere ambities heeft dan binnen de kaders uitgevoerd kunnen worden, 
is het aan de raad om een voorstel te doen. 
 
Mevrouw Van Werven (D66) wijst erop dat het dictum van het amendement uitdrukkelijk niet is 
bedoeld om per se in te zetten op elektrische busjes. Het gaat om groene busjes. 
 
Wethouder Hoelscher zal hier heel serieus naar kijken. 
Met aanbesteding zijn wellicht lagere kosten gemoeid, maar de inbesteding is heel conservatief 
begroot en een deel van de kosten is niet opgenomen in het onderzoek van Trafficon. Een 
voorbeeld hiervan zijn laadpalen die voor een groot deel al aanwezig zijn. 
Heldere afspraken zijn belangrijk en hierop sturen ook, maar het heeft geen zin dat bedrijven 
failliet gaan omdat dit ten koste gaat van kwetsbare inwoners. 
In reactie op de onduidelijkheid over de motie die tijdens de raadsvergadering van 16 april jl. is 
ingediend, stelt de wethouder dat hij heeft toegezegd de punten uit het dictum mee te nemen. 
Expliciet heeft hij aangegeven dat heroverweging van het voorstel niet aan de orde was. 
Aan het eind van het derde jaar zal worden geëvalueerd, zodat er ruim voor de afsluiting van het 
nieuwe contract tijd is om hierover te beslissen. 
De door de heer Doorn genoemde punten zullen zowel in de regio als met de raad besproken 
moeten worden. 
 
De heer Doorn vraagt of de wethouder hier een termijn voor kan noemen, omdat het wenselijk is 
om aan het begin van het traject afspraken te maken. 
 
Wethouder Hoelscher bevestigt dit en stelt voor om dit uiterlijk 1 september a.s. te doen. 
Met de motie van de ChristenUnie is hij akkoord. 
 
Mevrouw Prins (VVD) vraagt zich af hoeveel ruimte er in de begroting zit gezien het feit dat de 
€ 34.000,00 voor vergroening geen problemen zal opleveren. 
 
Wethouder Hoelscher antwoordt dat het bedrijfsplan volledig is doorgerekend. Er zijn geen cijfers 
opgenomen in de berekeningen die niet hard gemaakt konden worden. Het feit dat 
taxivervoerders in de toekomst zowel Wmo-vervoer als leerlingenvervoer zullen uitvoeren, zal 
efficiencyvoordelen hebben. Een ander voorbeeld is dat er straks nog één bedrijf is waar een 
winstmarge op zit en waarbij de winst bovendien naar de gemeente gaat. Er is zowel op de 
inkomsten als op de uitgaven conservatief begroot. 
 
De voorzitter schorst op verzoek van de heer Rebel de vergadering. 
 
De voorzitter heropent de vergadering en vraagt wat de bedoeling is van de motie (M1) uit de 
vergadering van 16 april jl. 
 
De heer Bartlema (VVD) stelt dat deze uiteindelijk niet is ingediend en hij trekt deze motie 
vandaag in. 
 
De heer Rebel (CDA) zegt dat het CDA niet met het voorstel instemt. Het CDA stemt wel in met 
Amendement A1, omdat uit de beantwoording van de wethouder blijkt dat het wagenpark wordt 
vergroend als hier financiële ruimte voor is. 
 
De heer Van der Pas (PvdA) wijst erop dat het amendement stelt “geen wensen en bedenkingen 
kenbaar maken ten aanzien van het ontwerpbesluit doelgroepenvervoer regio Gooi en 
Vechtstreek.” 
 
Het gaat de heer Rebel (CDA) om de intentie van het amendement dat wordt vergroend als er 
financiële ruimte voor is. 
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De heer Bartlema (VVD) sluit zich bij het CDA aan. 
 
De voorzitter brengt Amendement A1 in stemming. 
 
Groener doelgroepenvervoer – D66, SGP, GroenLinks, PvdA, Fractie Transparant Huizen, 
ChristenUnie 
 
overwegende dat: 
• in het Ontwerp bedrijfsplan BV Vervoer Gooi en Vechtstreek beschreven staat dat het 
wagenpark in 2030 uitstootvrij is, en dat elektrificeren van de helft van het wagenpark wel 
haalbaar is (p. 14); 
• men daarom uitgaat van geleidelijke elektrificatie; 
• de gemeente en de regio Gooi en Vechtstreek bij duurzaamheidsontwikkelingen in de voorhoede 
moeten zijn; 
• de kosten bij aankoop wellicht hoger zijn dan dieselauto’s maar de maatschappelijke baten 
aanzienlijk hoger zijn met elektrische auto’s of auto’s die op andere groene brandstof (bijvoorbeeld 
groengas of waterstof) rijden; 
• te verwachten is dat de waardevastheid van dieselauto’s snel zal afnemen; 
• het openbaar vervoer in de regio vanaf volgend jaar ook geëlektrificeerd zal zijn; 
• bij de beantwoording van technische vragen over dit onderwerp aangegeven is, dat er niet 
gewacht wordt met verduurzaming van het wagenpark, maar dat uitsluitend omwille van het goed 
vergelijkbaar maken van de business case is uitgegaan van een volledig diesel wagenpark; 
• tevens de meerkosten van een half en volledig geëlektrificeerd wagenpark in beeld zijn gebracht; 
• bij de beantwoording is aangegeven dat in de praktijk ingezet zal worden op een mix van 
elektrische, hybride en dieselvoertuigen; 
• bij een gelijkblijvend fiscaal stelsel de jaarlijkse meerkosten marginaal zullen zijn ten opzichte 
van de totale kosten; 
 
besluit: 
o beslispunt punt 2 als volgt te wijzigen (wijziging cursief en dikgedrukt): 
Bij het algemeen bestuur als wens indienen dat het wagenpark ten behoeve van het 
doelgroepenvervoer versneld bestaat uit geëlektrificeerde of op andere groene brandstof 
rijdende vervoersmiddelen, waardoor uitstoot van fijnstof en koolstofdioxide én 
geluidshinder beperkt wordt, en voor het overige geen wensen en bedenkingen kenbaar 
maken ten aanzien van het ‘Ontwerpbesluit doelgroepenvervoer Regio Gooi en Vechtstreek’ 
 
Na hoofdelijke stemming is het amendement met 24 stemmen voor en 2 tegen aanvaard. Voor het 
amendement stemden: mevrouw Van Deutekom, de heer Ribberink, mevrouw Lemmens, de heer 
Gencer, mevrouw Van der Kleij, mevrouw Van den Berge, de heren Doorn en Lekkerkerker, 
mevrouw Prins, de heren Koning en Bource, mevrouw Rienstra, de heer Van der Pas, mevrouw 
Leeuwin, de heren Bartlema, De Bruijn, Woudsma, Schröder, de heer Van Klink, mevrouw Van 
Werven en de heren Schaap, Meijerman, Rebel en Holtslag. Tegen het amendement stemden de 
heer Driessen en mevrouw Rebel. 
 
De voorzitter brengt vervolgens het door het amendement gewijzigde raadsvoorstel in stemming. 
 
Na hoofdelijke stemming is in meerderheid, 17 stemmen voor en 9 tegen, conform het gewijzigde 
voorstel besloten. Voor het voorstel stemden: mevrouw Van Werven, de heer Schaap, mevrouw 
Lemmens, de heer Gencer, mevrouw Van der Kleij, mevrouw Van den Berge, de heren Doorn en 
Lekkerkerker, de heren Koning, Bource en Driessen, mevrouw Rienstra, de heer Van der Pas, 
mevrouw Leeuwin, de heer De Bruijn, de heer Schröder, mevrouw Rebel. Tegen het voorstel 
stemden: de heren Meijerman, Rebel en Holtslag, mevrouw Van Deutekom, de heer Ribberink, 
mevrouw Prins en de heren Bartlema, Woudsma en Van Klink. 
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De voorzitter brengt motie M2 in stemming. 
 
Motie (M2) Versterking Governance bij nieuw op te richten Regionaal Doelgroepenvervoersbedrijf 
- ChristenUnie 
 
overwegende dat: 
- de governance van de BV Vervoer in het bovenbedoelde raadsvoorstel onvoldoende is 
uitgewerkt; 
- het voor het welslagen van de BV Vervoer noodzakelijk is dat deze beschikt over een sterke 
governance-structuur; 
- er voorts bij gemeenten een behoefte is aan goed en deskundig toezicht; 
- er ook gehecht wordt aan sturing op de (financiële) doelstellingen van en het grip houden op het 
doelgroepenvervoer; 
 
draagt het college op: 
1. in samenwerking met het algemeen bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek verschillende 
governancemodellen voor de BV Vervoer uit te werken, zoals een Raad van Commissarissen, een 
‘one tier’ board, etc.; 
2. op grond hiervan een gezamenlijk besluit te nemen dat beantwoord aan de in de overwegingen 
genoemde punten; 
3. dit besluit deze zomer, doch niet later dan 1 september aanstaande, aan de raden te sturen; 
4. de raden twee keer per jaar te informeren middels een rapportage over de bedrijfsvoering van 
de BV Vervoer; 
5. deze motie aan het Algemeen Bestuur van de regio Gooi- en Vechtstreek te sturen; 
 
De heer Bartlema (VVD) deelt mee dat de VVD tegen het voorstel stemt, maar wel positief 
tegenover de motie staat. 
 
De heer Rebel (CDA) zegt dat het CDA de motie ook zal steunen. In de commissie is uitvoerig 
aandacht besteed aan het ontbreken van een benchmark die de resultaten van de BV 
doelgroepenvervoer vergelijkt met andere bedrijven in het land. Een welkome tussenvariant is 
expertise van buitenaf. 
 
Na hoofdelijke stemming is de motie unaniem aangenomen. 
 
Sluiting 
 
De voorzitter verzoekt om een moment van rust en sluit de vergadering om 21.05 uur. 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 mei 2020 
 
 
 
De raadsgriffier,   De voorzitter, 


