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Aanleiding 

Regionale samenwerkingsagenda 2015 – 2018 

Verbeteren dienstverlening door bundeling en verbinding openbaar vervoer 

 

Falende marktwerking 

Drie faillissementen 

Twee rechtszaken  
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Soorten en cijfers doelgroepenvervoer Gooi & Vecht 

  Aantal 
gebruikers 

Totale kosten 
per jaar in € 

Wmo vervoer 
 

7.367 actief 3.900.000 

Leerlingenvervoer 
 

676 2.700.000 

Jeugdhulpvervoer 
 

18 6.000 

Wmo dagbesteding 
 

476 200.500 

Jeugd dagbesteding 
 

71 54.000 

Wsw vervoer 
 

26 165.000 
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Doelstellingen 

1. Een effectieve inrichting van het doelgroepenvervoer  

a. Eén sturingsmodel voor gebundeld doelgroepenvervoer  

b. Adequate inkoop en het beheer  

 

2. Doelgroepenvervoer moet waar mogelijk samen met het openbaar 
vervoer een vangnet voor inwoners worden  

 

3. Mobiliteit inwoners stimuleren  
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Problemen doelgroepenvervoer 

1. Complexe en inefficiënte organisatie 

 

2. Geen bundeling in planning, informatie en vervoer 

 

3. Geen gezonde vervoersmarkt: faillissementen en rechtszaken 

 

4. Weinig innovatie in vervoerssector 

 

5. Weinig inzicht in behoeften en reisbewegingen van inwoners 

 

6. Aanbod gericht: Gericht op vervoeren, niet op leren van reisvaardigheden 
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Opgaven doelgroepenvervoer 

1. Verbeter de inrichting van het doelgroepenvervoer 

 

2. Verbeter de positie van de inwoner 

 

3. Verbeter de positie van de chauffeur 

 

4. Verbeter de sturingsmogelijkheden van de gemeente 
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Alternatieven van uitvoer 

Realiseren van de opgaven vraagt om bundeling op drie niveaus: 

1. Beleid en aansturing 

2. Toegang en regie 

3. Bedrijfsvoering en uitvoering 

 

• Bij aanbesteden vaak wisselingen van vervoerder en hoge kosten 

• Innovatie en ontwikkeling vragen lange stabiele situatie 

• Onderzoek of dat beter kan in gezamenlijke dienst of door aanbesteden 

 

Alternatief moet de positie van inwoner en chauffeur verbeteren. 
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Onderzoek IXAT inbesteden  

Onderzoeksvragen 

1. Is inbesteden in gemeenschappelijke regeling Regio GV juridisch mogelijk? 

2. Is vervoer uitgevoerd door eigen vervoersdienst taxivervoer in de zin van de wet? 

3. Komt een eigen vervoersdienst tegemoet aan de wensen van gemeenten? 

4. Zijn de kosten van inbesteden in lijn met de huidige kosten? 

 

Doelen  

1. Continuïteit 

2. Bundeling  

3. Positie inwoner, chauffeur en gemeenten verbeterd 

4. Verbetering kwaliteit, efficiency en verduurzaming 

 


