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College van B&W 
Gemeente Rijssen-Holten 
Postbus 244 
7480 AE Rijssen 
 
Onze ref: 2017-01-15 
Betreft: Reactie ASD op vervoersplan  
Datum: 9 oktober 2017 
 
 
Geacht college, 
 
Op 8 september 2017 heeft de vervoersgroep van de ASD het vervoersplan nogmaals 
besproken. In de ASD-vergadering van 5 oktober 2017 is de conceptbrief van de 
vervoerscommissie besproken. Hierbij geven wij onze eerste reactie op het vervoersplan.  
De ASD  waardeert het dat de gemeente initiatieven zoals het vervoersplan opstart. Als alles 
verloopt zoals gewenst en beschreven in het vervoersplan heeft het geheel zeker 
meerwaarde voor onze gemeente. Het vervoersplan is een goed plan en we kunnen ons 
vinden in de contouren. Maar we maken ons wel zorgen of het geheel praktisch uitvoerbaar is. 
We willen middels dit stuk dan ook onze uitdrukking geven aan de serieuze zorgen die we 
hebben. Wij zien nog de nodige (praktische) valkuilen. Deze afbreukrisico’s kunnen een 
bedreiging vormen voor het welslagen van dit ambitieuze plan. Om deze zorgen te uiten 
hebben we een aantal bevindingen, vragen c.q. opmerkingen over het vervoersplan 
opgesteld, voordat wij een positief advies kunnen uitbrengen. 
 
Graag zien wij op onderstaande punten nog een verduidelijking: 
 
1. Vrijwilligers 
Hoe gaat de gemeente om met ziekte, uitval etc. van vrijwillige chauffeurs i.v.m. continuïteit 
van het vervoer? Heeft de gemeente bijvoorbeeld een financieel vangnet om e.e.a. over te 
laten nemen door professionele vervoerders (bijv. Syntus)? 
Wij vinden het ook belangrijk om te weten hoe de gemeente toetst of een vrijwilliger geschikt 
is voor de doelgroep die hij/zij gaat rijden. We gaan er verder vanuit dat iedere chauffeur 
voldoet aan de wettelijke eisen (o.a. verklaring van goed gedrag). Misschien is het hierbij 
goed ook na te gaan hoe dit in de taxibranche geregeld is. Als bijvoorbeeld een verklaring van 
goed gedrag nodig is, wie betaalt deze dan? 
We vragen ons ook af hoeveel personen in de bussen vervoerd kunnen worden. Dit i.v.m. het 
rijbewijs van de vrijwilligers. Tot en met 9 personen (incl. chauffeur) mag met een ‘normaal’ 
rijbewijs gereden worden. Worden meer personen vervoerd, dan is een busrijbewijs nodig. 
Daarnaast gelden ook leeftijdsregels vanaf wanneer een busrijbewijs gehaald kan worden. 
2. Kosten deelnemers 
Het huidige plan zal ervoor zorgen dat veel mensen die nu gratis vervoerd worden, moeten 
gaan betalen. Daarom vinden wij het belangrijk dat dit plan, met name naar die doelgroep, 
goed gecommuniceerd wordt. 
Daarnaast willen wij graag inzicht krijgen welke doelgroep(en) in aanmerking zal/zullen komen 
voor een eigen bijdrage. Ook willen we per doelgroep weten wat die eigen bijdrage dan is en 
hoe ze is opgebouwd. Is bijvoorbeeld de basis voor het betalen van een eigen bijdrage het 
belastbaar- of besteedbaar inkomen of worden andere criteria gehanteerd? 
Is het correct dat de INK pas per 1 januari 2018 niet meer bestaat? Of wordt in het 
vervoersplan gesproken over een eigen gemeentelijke kortingspas voor het vervoer? 
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3. Maatwerk vervoer  
Worden zorginstanties benaderd of cliënten die nu nog in de busjes van de zorginstanties zelf 
worden vervoerd maatwerkvervoer nodig hebben? Is er in dergelijke gevallen dan nog wel 
een indicatie nodig? De ASD heeft wel de voorkeur voor deze benadering. 
Hoe gaat de gemeente om met begeleiding van deze cliënten? Hoe worden bijvoorbeeld 
dementerende cliënten naar de dagopvang begeleid? Is dit alleen in de bus of begint de 
begeleiding al thuis, bijvoorbeeld met het klaarmaken voor de reis? 
De ASD is van mening dat, op het moment dat bijvoorbeeld iemand een gedeelte van het jaar 
met de fiets naar een dagbestedingslocatie gaat (zomer) en de andere periode (winter) met 
de bus of taxi wordt vervoerd, er ook sprake is van maatwerkvervoer. 
4. Communicatie 
Communicatie van dit vervoersplan is heel erg belangrijk. Ga in overleg met instanties, zorg er 
bijvoorbeeld ook voor dat hulpverleners dit plan communiceren naar hun achterban. 
De ASD zou het jammer vinden dat personen die recht hebben op (maatwerk)vervoer niet van 
deze mogelijkheid weten en er daarom ook geen gebruik van gaan maken. 
5. Tijdspad 
De ASD zou graag, na het vaststellen van de oplossing door het college, nogmaals op de 
hoogte gesteld willen worden van de plannen zodat we daarna ons definitieve, mogelijk 
positieve advies, kunnen geven. 
Het lijkt de ASD goed om na de start van de vervoersoplossingen (1 juli 2018) één of 
meerdere evaluatiemomenten in te plannen. 
6. Kosten vervoer, aan- en afmelden vervoer 
Wie doet de administratie van de kosten voor het vervoer? Is dat de gemeente zelf of doet het 
CAK of een andere instantie dat? 
Komt er een centraal meldpunt waar cliënten aan- en afgemeld kunnen worden? Hoe lang 
vooraf moet men zich aan/afmelden voor vervoer (ook bij ziekte)? Geldt dit ook voor het OV-
gedeelte van de vervoersoplossing? 
Hoe wordt het vervoer geregeld op zon- en feestdagen? 
Tot hoe laat rijdt de buurtbus ’s avonds en wanneer start deze ’s ochtends? 
Zijn er al kosten (bijvoorbeeld per zone) bekend voor het vervoer? 
Op welke manier worden de twee lokale taxivervoerders in Rijssen-Holten in de vervoers-
oplossing ingezet? 
7. Combinaties met ander vervoer 
Zijn er combinaties mogelijk met bijvoorbeeld leerlingenvervoer en maatwerkvervoer voor 
dagbesteding cliënten?  
8. Peiling (maatwerk)vervoer Rijssen-Holten panel 
Voor de zomervakantie is er onder de panelleden van Rijssen-Holten een soort van enquête 
gehouden over het (maatwerk)vervoer. Wij willen graag (i) de vragen ontvangen die gesteld 
zijn, (ii) weten wat de respons is, (iii) de uitkomsten van de enquête ontvangen en (iv) van u 
horen wat de gemeente met deze uitkomsten gaat doen. 
 
Het advies van de ASD op de contouren van het vervoersplan is positief. Dit is een 
deeladvies. Het totaaladvies volgt na de beantwoording van de bovenstaande vragen en de 
verdere uitwerking. Wanneer u nog vragen heeft hierover, wij zijn altijd bereid hierover van 
gedachten te wisselen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
E.E. Kamp, voorzitter     J.A. Plomp, secretaris 


