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De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 25 juni 2019: 

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende  

Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2019-2022 (2019-39) 

 
overwegende dat; 
1. bundeling van ambtelijke capaciteit de vraag betreft hóe het speerpunt ‘Een Bereikbaar 

Gooi en Vechtstreek’ het beste gestalte kan krijgen, en niet zozeer ingaat op wát er moet 
gebeuren; 

2. een dergelijke bundeling bovendien gevolgen kan hebben voor de budgettering die 
vooralsnog onvoldoende helder zijn gemaakt; 

 
voorts overwegende dat; 
3. Het doelgroepenvervoer een apart categorie vormt als het gaat om de bereikbaarheid in 

de Regio; 
4. Samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer vanuit de Regio voordelen met 

zich mee kan brengen; 
5. Het daarom is aan te bevelen om de uitvoering van het doelgroepenvervoer nader te 

onderzoeken en vervolgens voor te leggen aan de respectievelijke gemeenteraden; 
 
gelet op artikel 33 van het Reglement van orde gemeente Blaricum 2015; 
 
BESLUIT 
 

1. In de RSA op pagina 12 de bullitpoint:  

het jeughulp-, leerlingen- en het Wmo-vervoer te bundelen en onder te brengen in één 
uitvoeringsorganisatie doelgroepenvervoer      

 
te wijzigen in: 
het jeughulp-, leerlingen- en het Wmo-vervoer te bundelen en te onderzoeken of de 
uitvoering binnen één organisatie kan plaatsvinden. 

 
2. Te vervangen op pagina 13 de hele paragraaf bundeling doelgroepenvervoer door:   
 

Doelgroepenvervoer 
 

Gemeenten willen onderzoeken of er meerwaarde is in het regionaal vormgeven van het 
doelgroepenverkeer. Mocht die overtuiging breed leven, dan verdient het aanbeveling 
deze taak op te nemen in de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. 
De deelnemende gemeenten gaan de overwegingen voor een al dan niet regionaal 
vormgegeven doelgroepenvervoer in de respectievelijke gemeenteraden voorleggen. 
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